
۷۴ درصد مهاجران افغان در 
ایران و پاکستان زیر سن 

۲۴ سال هستند

از حمله به دفتر کمیسیون 
مستقل انتخابات در قیصار 

فاریاب جلوگیری شد

حامد کرزی از اظهارات تازه ی غنی درباره 
مارشال فهیم انتقاد کرد

امسال  سرطان  بیست وسوم  در  عالی  تحصیالت  وزارت 
طرحی را آماده کرده بود که براساس آن، آزمون ورود به 
دانشگاه های خصوصی از سوی اداره  ملی امتحانات کانکور 
گرفته می شد. مسووالن در وزارت تحصیالت عالی، هدف از 
این طرح را جلوگیری از دانشجویان خیالی، تأمین شفافیت 
و قانونمند شدن روند شمولیت در موسسه های تحصیلی 

خصوصی عنوان کرده بودند.

درصد   90 که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
است.  شده  تکمیل  انتخابات  روز  به  مربوط  برنامه های 
مستقل  کمیسیون  سخنگویان  از  ابراهیمی،  عبدالعزیز 
روزنامه  به  سنبله،  سی ویکم  یک شنبه،  روز  انتخابات، 
این  باقی مانده  درصد  ده  است  قرار  که  گفت  8صبح 

برنامه ها نیز تا یکی - دو روز پیش از روز برگزاری...
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شماره 3196
سال یازدهم

دوشنبه
1 میزان 1398

23 سپتامبر 2019
قیمت: 20 افغانی

فسادزایی و یا فسادسازی؟ 

آیا موضوع دیورند این قدر گفتمان متفاوت دو نسل برای حکم روایی در افغانستان
ساده است؟

واگذاری کانکور دانشگاه های خصوصی 
به تحصیالت عالی به سال آینده ماند

90 درصد برنامه های روز انتخابات 
تکمیل شده است
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۸صبح، کابل: وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان 
می گوید که شمار مهاجران نسل دوم و سوم افغانستان 
در ایران و پاکستان افزایش یافته و حدود ۷۴ درصد 
مهاجران افغان مقیم این دو کشور کم تر از ۲۴ سال 

عمر دارند.
مهاجرین  امور  وزیر  بلخی،  عالمی  سیدحسین 
مجلس  استماعی  نشست  در  عودت کننده گان  و 
 ۷۴ که  گفت  سنبله،  سی ام  شنبه،  روز  نماینده گان 
درصد مهاجران افغانستان مقیم ایران و پاکستان که 

زیر ۲۴ ساله گی قرار دارند، کشورشان را ندیده اند.
او افغانستان را از کشورهای عمده و منبع مهاجرت 
توصیف کرد و گفت که در حال حاضر شش میلیون 
زنده گی  مختلف  کشورهای  در  افغان  هزار   ۵00 و 
و  مهاجرین  امور  وزیر  معلومات  طبق  می کنند. 
مهاجران  کل  درصد   80 حدود  عودت کننده گان، 
و  می کنند  زنده گی  پاکستان  و  ایران  در  افغانستان 
حدود ۲0 درصد دیگر در ۷0 کشور مختلف جهان 

به سر می برند.
عالمی بلخی از جانب دیگر گفت که در جریان پنج 
سال حکومت وحدت ملی چهار میلیون نفر به کشور 
سال  از  بازگشت کننده گان  مجموع  و  بازگشته اند 

۲00۲ به این سو به ۱0 میلیون نفر می رسد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان از جانب دیگر 
اعالم کرد که در سال جاری ۴۱۴ هزار و 9۲۵ نفر در 
سطح کشور بی جا شده اند. از این میان ۱۵۲ هزار و 
برگشته اند. هم چنان  به مناطق شان  نفر دوباره   ۵0۲
۲۷9 هزار و ۲۵8 خانواده که یک میلیون و 9۵۴ هزار 

و 80۶ نفر می شود، در بی جاشده گی به سر می برند.

اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
حمله  یک  از  پولیس  نیروهای  که  است  کرده 
تروریستی به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات 
در ولسوالی قیصار والیت فاریاب جلوگیری کرده 

است.
نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت گفته است 
که سه عضو گروه طالبان که دو نفرشان پوشش 
زنانه داشتند، پیش از حمله به دفتر کمیسیون 
توسط  قیصار  ولسوالی  در  انتخابات  مستقل 

پولیس شناسایی شدند.
به گفته او، مهاجمان در چک پاینت منطقه ساق 
آن ها  تن  دو  و  شناسایی  ابتدا  قیصار  ولسوالی 

توسط پولیس از پای درآمدند.
بازداشت کرده  را  از مهاجمان  تن  پولیس یک 

است.
کشته  نیز  پولیس  سرباز  یک  درگیری  این  در 

شده و یک سرباز دیگر زخم برداشته است.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته 

است.
پیش تر گروه طالبان تهدید کرده بود که مانع 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می شود.
انتخابات  برگزاری  برای  اما  امنیتی  نهادهای 
ریاست جمهوری در ششم میزان اعالم آماده گی 
کرده و از تأمین امنیت این انتخابات اطمینان 

کامل داده اند.
تأمین  برای  امنیتی  نیروی  هزار   ۷۲ حدود 
درجه یک  احضارات  حالت  به  انتخابات  امنیت 

قرار گرفته اند.

۸صبح، کابل: حامد کرزی، رییس جمهور 
پیشین از اظهارات محمداشرف غنی، رییس 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  و  جمهور 
محمدقسیم  مارشال  درباره  میزان  ششم 

فهیم، معاون نخست حکومتش انتقاد کرد.
به تازه گی یک نوار تصویری از محمداشرف 
غنی در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده 
انتخاباتی  همایش  یک  جریان  در  که  است 
وزیر  حیث  به  کارش  دوران  در  می گوید، 
حضور  در  را  فهیم  مارشال  دستور  مالیه، 

خودش و اعضای کابینه پاره کرده است. 
مالیه  وزیر  اول که  روز  است: »من  او گفته 
شدم، خدا فهیم خان را ببخشد، در جلسه 
کابینه آمدم، یک امر کرده بود که دو موتر 
پیش  در  را  امرش  شود.  معاف  محصول  از 
من  این  از  بعد  گفتم  و  کردم  چیر  کله گی 
باز  بودی  مانده  قدم  اگر  هستم  مالیه  وزیر 

می فهمی!«
که  می گوید  هم چنان  غنی  محمداشرف 
مارشال فهیم باری به او گفته بود که ۵00 
هزار سرباز دارد وزارت مالیه باید معاش این 
سربازان را پرداخت کند. اشرف غنی تأکید 
است  گفته  فهیم  مارشال  به  او  که  می کند 
تا یک سال معاش  ندارد و  ۵00 سرباز هم 

برای سربازانش نداده است. 
که  می افزاید  ادامه  در  غنی  جمهور  رییس 
پس از یک سال مارشال فهیم دوباره مراجعه 
عالقه  زر  به  »نه  است:  گفته  او  به  و  کرده 
زمین  به  نه  و  داری  زن عالقه  به  نه  داری، 
عالقه داری، همراه تو چه قسم گذاره کنم.« 
او تأکید کرد که به مارشال فهیم توضیح داده 

است که باید از مجرای اصولی در این 
مورد اقدام کند. 

آقای غنی هم چنان گفت که سرانجام 
معاش  پرداخت  روی  فهیم  مارشال  با 
به 80 هزار نفر موافقت کرده و زمانی 
کرد،  کناره گیری  مالیه  وزارت  از  که 
او  رسید.  نفر  هزار  هشت  به  رقم  این 
تأکید می کند در صورتی که این کار را 

نمی کرد، اردوی ملی تشکیل نمی شد.
غنی  محمداشرف  که  را  ماجرایی  ظاهراً 
دوران حکومت  مربوط  است،  توصیف کرده 
موقت و زمانی بوده است که آقای فهیم به 
اول ریاست جمهوری و  وزیر  حیث معاون 

دفاع وظیفه اجرا می کرد.
است:  گفته  کرزی  حامد  حال،  این  با 
کمپین های  از  یکی  در  که  »متأسفانه 
محمدقسیم  مارشال  مورد  در  انتخاباتی 
فهیم حرف های ناشایسته گفته شد.« او در 
صفحه ی رسمی فیس بوکش به محمداشرف 

غنی اشاره نکرده است.
»من  است:  گفته  ادامه  در  کرزی  آقای 
را در دو  فهیم  مرحوم مارشال محمدقسیم 
دور ریاست جمهوری ام که به صفت معاون 
و  نمود  ایفای وظیفه  ریاست جمهوری  اول 
نیز قبل از آن شخصیت با وقار، وطن دوست، 
و  اتحاد  و  ملی  منافع  به  متعهد  و  متدین 
افغانستان دریافتم. وی همیش  اتفاق مردم 
افغانستان  مناطق  بعضی  در  که  می گفت 
مردم )سنگ( می گویند و در بعضی مناطق 
)دبره(، ما مردم افغانستان صاحب هر دوی 

آن هستیم.«
این سخنان محمداشرف غنی، واکنش هایی 
این  فهیم  مارشال  بنیاد  است.  شده  روبه  رو 
خوانده  سیاسی  اخالق  از  دور  را  سخنان 
است. اعضای مجمع ملی افغانستان نیز روز 
یک شنبه، سی ویکم سنبله، در یک نشست 
مورد  در  غنی  جمهور  رییس  از  خبری 
معذرت خواهی  و  وضاحت  طالب  سخنانش 

شده است.

گفتمان مشروطه ساختن قدرت سیاسی هر چند سابقه ای بیش تر از یک قرن در افغانستان دارد، اما تا اکنون پرسش اساسی 
در کشور از همان پرسش کالسیک افالطون تغذیه می کند که »چه کسی باید حکومت کند؟« در حالی که مبانی معرفتی و 
هستی شناسانه ی این پرسش در دنیای مدرن به حاشیه رانده شده و گفتمان سیاسی غالب در کشورهای توسعه یافته از این 

پرسش الهام می گیرد که »چگونه باید حکومت کرد«. 

2

کمیسیون مستقل انتخابات:

از موفقیت در تجارت تا 
ایده ساخت بنیاد خیریه

نامزدان و ناظران:

وزارت داخله: 

وزیر مهاجرین:

کمیسیون مستقل 
شکایات انتخاباتی 

باید سکوتش را 
بشکند

کمیسیون تدارکات چی می کند: 

می گویند،  نماینده گان  مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون  اعضای  از  شماری 
قراردادهایی که توسط اداره تدارکاتی ملی طی مراحل و در فرجام توسط کمیسیون 
تدارکات ملی منظور می شود، شفافیت الزم را ندارد و با فساد گسترده ای همراه 
است. این اعضای مجلس نماینده گان می گویند پیش از منظوری قرارداد »هیچ  
گونه معلوماتی« در پیوند به آن در اختیار اعضای مجلس قرار داده نمی شود. به 
همین دلیل اعضای کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس، حضور در این نشست ها 

را تحریم کردند. 

فوزیه گیالنی؛

در حالی که تنها سه روز دیگر به پایان زمان کارزارهای انتخاباتی 
باقی مانده است، شماری از نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای 
ناظر، کمیسیون شکایات انتخاباتی را به سکوت در برابر تخلفات 
صورت گرفته از سوی دسته های حاکم بر قدرت متهم می کنند. 
این  کارکرد  از  انتقاد  با  هم چنان  ناظر  نهادهای  و  نامزدان 
کمیسیون می گویند، با وجودی که نهادهای دولتی خالف قانون 
انتخابات به نفع این دسته ها فعالیت دارند، کمیسیون شکایات 

انتخاباتی در برابر آنان هیچ اقدام جدی نکرده است.



تنها  که  حالی  در 
دیگر  روز  سه 
زمان  پایان  به 
انتخاباتی  کارزارهای 
است،  مانده  باقی 
نامزدان  از  شماری 
و  جمهوری  ریاست 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  ناظر،  نهادهای 
را به سکوت در برابر تخلفات صورت گرفته از 
سوی دسته های حاکم بر قدرت متهم می کنند. 
از  انتقاد  با  هم چنان  ناظر  نهادهای  و  نامزدان 
کارکرد این کمیسیون می گویند، با وجودی که 
نفع  به  انتخابات  قانون  دولتی خالف  نهادهای 
این دسته ها فعالیت دارند، کمیسیون شکایات 
انتخاباتی در برابر آنان هیچ اقدام جدی نکرده 

است.
حبیب اهلل شینواری، مسوول برنامه های دیده بان 
 ۳۱ یک شنبه،  روز  )ایتوا(  افغانستان  انتخابات 
سنبله، در صحبت با روزنامه ۸صبح، استفاده از 
محوطه ارگ ریاست جمهوری برای کارزارهای 
انتخاباتی و برخورد دوگانه وزارت دفاع ملی با 
انتخاباتی  تخلفات  مشهودترین  از  را  نامزدان 
شکایات  »کمیسیون  گفت:  و  کرد  عنوان 
انتخاباتی در برابر این تخلفات مستقالنه عمل 
نمی کند.« این عضو دیده بان انتخابات افغانستان 
به  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته  می گوید، 
رهبری محمداشرف غنی در یکی از پیکارهای 
انتخاباتی اش از محوطه ارگ ریاست جمهوری 
استفاده کرده، در حالی که استفاده از مکان های 
قانون  خالف  انتخاباتی  کارزارهای  در  دولتی 
انتخابات و کارشیوه رسیده گی به شکایات ناشی 
این در حالی است  انتخاباتی است.  از تخلفات 
 ۳۰ شنبه،  روز  کشور  کوچی های  از  شماری 
حمایت شان  انتخاباتی  همایش  یک  در  سنبله 
کردند.  اعالم  دولت ساز  انتخاباتی  دسته  از  را 
انتخابات می گویند، این  نهادهای ناظر بر روند 
همایش در داخل محوطه ارگ ریاست جمهوری 

برگزار شده است. 
نهادهای ناظر هم چنان به استفاده از چرخ بال های 
ریاست  مشخص  نامزد  دو  تنها  توسط  نظامی 
جمهوری یاد می کنند و می گویند، در صورتی 
که این امکانات برای نامزدان دیگر فراهم نشود، 
خالف کارشیوه رسیده گی به شکایت های ناشی 
از تخلفات انتخاباتی شمرده می شود. یافته های 
نشان می دهد که سفرهای والیتی  نهادها  این 
و  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته های  رهبران 
به رهبری عبداهلل عبداهلل  و همگرایی«  »ثبات 
وزارت دفاع صورت گرفته  توسط چرخ بال های 
نامزدان  برای  امکانات  این  که  حالی  در  است، 

دیگر ریاست جمهوری فراهم نشده است. 
شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  نعیم 
افغانستان )تیفا( می گوید، یافته های نظارتی این 
نهاد نشان می دهد که در شماری از والیت ها، 
مسووالن محلی به نفع تیم انتخاباتی حاکم بر 
هم چنان  ایوب زاده  آقای  دارند.  فعالیت  قدرت 
گفت نهاد تیفا جزییات این یافته ها را به زودی 

همه گانی خواهد کرد. 
آقای ایوب زاده از کمیسیون شکایات انتخاباتی 
خواست سکوتش را در برابر این تخلفات بشکند، 
زیرا به سخن او، در صورتی که این کمیسیون 
در برابر این تخلفات صدا بلند نکند، اعتبارش را 
نزد شریکان انتخاباتی و رأی دهنده گان از دست 
نتایج  ممکن  نامزدان  نهایت  در  و  داد  خواهد 
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را نپذیرند. 

این در حالی است که بر اساس قانون انتخابات 
از  ناشی  شکایات  به  رسیده گی  کارشیوه  و 
کارزارهای انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات 
مکلف است و صالحیت دارد، در صورت مشاهده 
تخلف انتخاباتی، متخلفان را توصیه کند، سپس 
اخطار بدهد و در نهایت نامزدان را از فهرست 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حذف کند. 
ده ها  وجود  با  می گویند،  اما  ناظر  نهادهای 
انتخاباتی،  تخلفات  برابر  در  ثبت شده  شکایت 
این کمیسیون اما تا کنون هیچ تصمیم جدی در 

برابر نامزدان متخلّف روی دست نگرفته است. 
نامزدان  از  حفیظ،  عنایت اهلل  هم،  سویی  از 
ریاست جمهوری ادعا دارد که نهادهای دولتی 
در جریان کارزارهای انتخاباتی مستقالنه عمل 
نکرده اند. آقای حفیظ می گوید، وزارت های دفاع 
که  آن چنانی  را  امنیتی  خدمات  داخله  و  ملی 
فراهم  قدرت  بر  حاکم  انتخاباتی  دسته های  به 
او  نکرده اند.  فراهم  دیگر  نامزدان  به  کرده اند، 
از  برخی  به  داد که در جریان سفرش  توضیح 

والیت نه چرخبال نظامی در اختیار او قرار گرفته 
و نه هم امنیت او به گونه الزم گرفته شده است.

انتقاد  هم چنان  با  جمهوری  ریاست  نامزد  این 
می گوید،  دولتی  حال  بر  مقام های  شماری  از 
معاش  کابینه  برحال  وزیران  و  ارگ  مشاوران 
اما به نفع تیم دولت ساز  از دولت می گیرند،   را 
کمپین می کنند. آقای حفیظ گفت: »وزیر حج 
آقای  نفع  به  که  است  من خواسته  از  اوقاف  و 
آقای  نظر  خواستیم  هرچند  بروم.«  کنار  غنی 
عبدالحکیم منیب، سرپرست وزارت ارشاد، حج 
و اوقاف را داشته باشیم، اما با تماس های مکرر 

موفق نشدیم. 
ریاست  نامزد  حفیظ،  عنایت اهلل  حال،  این  با 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  جمهوری 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  می خواهد 
را برای یک مدتی به تعویق بیندازد، در غیر آن 
پذیرفتنی  او  برای  میزان  انتخابات ششم  نتایج 
که  آن  با  که  است  حالی  در  این  بود.  نخواهد 
مطابق به قانون، طرزالعمل ها و لوایح انتخاباتی، 
حضور و مشارکت کارمندان دولت در کارزارهای 

انتخاباتی ممنوع است. 
شکایات  کمیسیون  مسووالن  همه،  این  با 
انتخاباتی می گویند، در چهارچوب قانون انتخابات 
گام هایی را برداشته اند. محمدقاسم الیاسی، دبیر 
و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت 
در  و  دارد  جریان  کمیسیون  این  بررسی های 
نامزدان،  از  یکی  توسط  تخلف  اثبات  صورت 
شد.  خواهد  گرفته  دست  روی  الزم  اقدامات 
نزدیک  کنون  تا  کمیسیون  این  آمار  اساس  بر 
به ۷۰ شکایت ناشی از تخطی و یا تخلف های 
است.  شده  ثبت  کمیسیون  این  نزد  انتخاباتی 
این شکایت ها، ۳۹  از میان  الیاسی گفت  آقای 
ثبت  این کمیسیون  مرکزی  دفتر  در  آن  مورد 
شده است. او افزود از این میان ۱۵ مورد آن فاقد 
سند و مدرک الزم بود، ۱۰ متخلّف و یا خاطی 
کارزارهای انتخاباتی جریمه نقدی شده اند و در 
انتخابات  باره ی ۱۴ مورد دیگر آن طبق قانون 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و 

توصیه و اخطارهای الزم صادر شده است. 
برگزاری  مورد  در  هم چنان  الیاسی  آقای 
از  ارگ گفت،  داخل  در  انتخاباتی  همایش های 
این پیش مکتوبی را از ریاست جمهوری دریافت 
کرده اند که بر اساس آن تیم دولت ساز به رهبری 
خواسته  کمیسیون  این  از  غنی  محمداشرف 
پارکینگ  از  استفاده  اجازه  آنان  برای  که  است 
داده  انتخاباتی  همایش های  انجام  برای  ارگ 
تا کنون اجازه  اما می گوید،  الیاسی  شود. آقای 
این دسته  برای  پارکینگ  این  از  استفاده  برای 
انتخاباتی داده نشده است. محمدقاسم الیاسی، 
انتخاباتی  دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات 
در  و  دارد  جریان  بررسی ها  گفت،  باره  این  در 
گرفته  دست  روی  الزم  اقدامات  الزم،  صورت 

خواهد شد. 
این در حالی است که بر اساس قانون انتخابات، 
کمیسیون شکایات انتخاباتی مسوولیت نظارت 
از جریان کارزارهای انتخاباتی را برعهده دارد و 
در صورت الزم می تواند، نامزدان را تأدیب کند. 
حتا  و  اخطاریه  توصیه،  شامل  نامزدان  تأدیب 
ابطال آرای آنان است. در قسمتی از ماده ی ۹۸ 
یک  که  در صورتی  است  آمده  انتخابات  قانون 
نامزد کس دیگری را تحریک و یا وادار به تخلف 
انتخاباتی کند،  افزون بر جریمه نقدی آرای او 

نیز باطل شمرده می شود. 
برگزاری  به  دیگر  روز  پنج  تنها  حال،  این  با 
انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، اما 
کارزارهای انتخاباتی قرار است تا سه روز دیگر 
ریاست  انتخابات  تقویم  اساس  بر  یابد.  پایان 
اسد  ششم  در  انتخاباتی  کارزارهای  جمهوری، 
آغاز شد و قرار است تا چهارم میزان ادامه یابد. 
هم چنان انتخابات ریاست جمهوری قرار است در 

ششم میزان برگزار شود.

نامزدان و ناظران:
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سال یازدهم

رأی دهنده گان  فهرست  حال  تا  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
را در محل های رأی دهی نصب نکرده است. این امر مشکل 
انتخابات  نامزدان  که  است  این  جالب  می کند.  خلق  کالن 
وقتی  نمی کنند.  انتقاد  موضوع  این  از  ریاست جمهوری هم 
قبل  روز  اقل چند  رأی دهنده گان در هر محل حد  فهرست 
از  زیادی  شمار  که  آن  احتمال  نشود،   نصب  انتخابات  از 
شهروندان از رأی دادن محروم شوند، بسیار زیاد است. ولی 
گرفته  سطحی  را  موضوع  این  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
جواب  سوال  این  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  است. 
مشخص ندارد که چرا فهرست رأی دهنده گان تا حال نصب 
نشده است؟ اگر فردا انتخابات برگزار شود و این ادعا مطرح 
است،  رفته  دیگر  محل  یک  به  محل  یک  فهرست  که  شود 

انتخابات چه جواب خواهد داد؟   کمیسیون مستقل 
کمیسیون  که  دیده شد  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  در 
را  کابل  رأی دهنده گان یک محل  فهرست  انتخابات  مستقل 
بامیان  از  عکس  بر  و  بود  فرستاده  بامیان  در  محل  یک  به 
از محل ها وجود داشت.  این مشکل در بسیاری  به کابل.  را 
انتخابات  روز  در  از محل ها  که شماری  بود  دلیل  به همین 
آن  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  ماندند.  بسته  پارلمانی 
روز مجبور شدانتخابات را در محل هایی که بسته مانده بود 
آمد.  به وجود  باز هم مشکل  برگزار کند،  ولی  بعد  یک روز 
انتخابات  از  انتخابات یک هفته پس  حتا کمیسیون مستقل 
پارلمانی در سراسر کشور انتخابات پارلمانی قندهار را برگزار 
کرد، ولی بازهم ناکام ماند. کمیسیون مستقل انتخابات باید 
قبل  هفته  دو  حداقل  باید  کمیسیون  این  می گرفت.  درس 
همه ی  می کرد.  نصب  را  محل  هر  رأی دهنده گان  فهرست 
روستایی هایی  ندارند.  دسترسی  انترنت  به  افغانستان  مردم 
که به انترنت دسترسی ندارند،  حق دارند مطمین شوند که 
روز  در  و  است  موجود  رأی دهنده گان  فهرست  در  نام شان 

با مشکل مواجه نمی شوند.  رأی دهی 
سران کمیسیون مستقل انتخابات باید درک کنند که همین 
به  سیاسی  کالن  معضالت  تخنیکی  ُخرد  بسیار  مشکل های 
وجود  جدی  بسیار  تخنیکی  مشکل  اگر  می آورد.  وجود 
پس  بود  نخواهد  قادر  سیاست مداری  هیچ  باشد،   نداشته 
مشکالت  همیشه  کند.  ایجاد  سیاسی  مشکل  انتخابات  از 
سران  می شود.  ناشی  تخنیکی  ضعف های  از  سیاسی 
اسالف شان  سرنوشت  به  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بیمار که سند  باشند. حتا به یک کمیشنر قبلی  هم متوجه 
و  بریده اند  زندان  حکم  دارد،  وجود  موردش  در  هم  جدی 
آن کمیشنر سابق حاال در زندان است. آن عده از مقام های 
نیستند  زندان  در  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشین 
نحوی  به  لمیده اند  حکومتی  بلند  کرسی های  در  حتا  و 
از شماری دیگر هم یک حوزه ی  مورد نفرت عموم هستند. 
برای  کنونی  کمیشنران  است.  متنّفر  و جغرافیایی  رأی دهی 
نقش  آن  کنار  در  و  نشوند  دچار  مشکل  این  با  که  این 
و  فکر  با  بسیار  باید  کنند،  ایفا  درستی  به  را  تاریخی شان 

انتخابات بکوشند.  دقت در برگزاری 
مستقل  کمیسیون  کنونی  کمیشنران  که  گفته ایم  بارها  ما 
جمهوری  قهرمانان  به  تا  دارند  را  آن  فرصت  انتخابات 
از  فارغ  بر حال  اگر کمیشنران  بدل شوند.  افغانستان  جوان 
و صرف  کنند  و جناحی عمل  قومی،  سیاسی  مرزبندی های 
بدون  دهند،  قرار  نظر  مد  را  حقوقی  و  حرفه ای  معیارهای 
جمهوری  نظم  و  دموکراسی  نگهبان  اسطور ه های  به  تردید 
بدل می شوند. این فرصت را باید از دست ندهند. کمیشنران 
در صورتی که دست از پا خطا کنند و به وظایف اصلی شان 
مستقل  کمیسیون  پیشین  مقام های  سرنوشت  به  نپردازند، 
نخواهد  پشیمانی سودی  زمان  آن  می شوند.  دچار  انتخابات 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  باید  حاال  همین  از  داشت. 
صورت قاطع و جدی عمل کند. این کمیسیون باید امروز یا 
حداقل تا فردا فهرست رأی دهنده گان را در تمام محل های 
رأی دهی نصب کند،  هر چه زودتر در مورد شمار کارمندانی 
انتخابات استخدام کرده است،  معلومات بدهد  برای روز  که 
است،   ممکن  که  جایی  تا  را  ناظر  نهادهای  مشورت های  و 
 ۹۰ باید درک کنند که در دقیقه ی  عملی کند. کمیشنران 
بدهند.  دست  از  را  آن  که  نیست  وقت  دیگر  و  داریم  قرار 
آنان باید تجربه ی انتخابات پارلمانی را مدنظر داشته باشند 
مدیریت  ضعف  دلیل  به  محل  یک  حتا  که  ندهند  اجازه  و 

بماند. بسته 

از قادر شغلش را پرسیدم. 
بسیار  و  بود  تاکسی ران 
مودب  و  خوش خلق 
ازش  می شد.  معلوم 
مشاوره  هزینه  پرسیدم 
با  نیست؟  سنگین  برایت 
عزت نفس و اطمینان خاطر گفت: خیر است، جور 
مریضی  مشکلش  شود.  مشکل حل  مقصد  می شود، 
تمام  در  را  همسرش  به  قادر  عالقه  بود.  همسرش 
مدینه  کرد.  درک  وضوح  به  می شد  جلسات  طول 
می رسید،  نظر  به  ساله   ۳۵ حدوداً  که  قادر  همسر 
معده درد  و  عضالنی  دردهای  مدام،  سردردهای  از 
شکایت داشت. دچار تنگی نفس و پرش قلب می شد. 
پس از سه سال مراجعه به داکتران داخله و گرفتن 
بودند که  گفته  او  به  نهایت  در  متعدد  آزمایش های 
به  بعد  است.  اعصابت  از  و  نیست  جسمی  مشکلت 
من،  پیش  بود  آمده  داخله  داکتران  از  یکی  توصیه 

برای مشاوره روان شناسی.
روان تنی  اختالل  اولیه ام  تشخیص های  از  یکی 
و  استرس ها  اختالل  این  در  بود.  )جسمانی سازی( 
رنج های روانی التیام نیافته، بدل به دردهای جسمانی 
می شود. با وجود این که بدن دچار عارضه ی جسمانی 
استرس های  خاطر  به  عصبی  سیستم  اما  نیست، 
التیام نیافته، دردهای واقعی تولید می کند. دردهایی 
روانی بودن  منشای  نمی تواند  معموالً  بیمار  فرد  که 
زنان  بین  در  بیش تر  اختالل  این  کند.  درک  را  آن 
جامعه  زنان  می شود، خصوصاً  دیده  سال   ۳۰ باالی 
افسرده ساز  رنج های  از  است  پر  زنده گی شان  که  ما 
و تشویش آوری که به دلیل ناتوانی در بیان و درمان 

آن ها، به چنین اختاللی بدل می شود.
برایم کمی عجیب بود که چطور زنی با چنین همسر 
شرایطی  چنین  به  مسوولیت پذیری  و  خوش خلق 
رسیده باشد. از مدینه پرسیدم این مشکالت از کی 

شروع شد؟ سریع گفت بعد از عروسی ام.
چطور؟ 

- ما زن ها هر چی بال سرمان است از خاطر خودمان 
است. خانه ی خشوی خود که رفتم مشکالتم شروع 
شد. خشو و ننویم، قادر را تحریک می کردن که سر 
من سیاست کند، زور بگوید و لت کند. یک بار خشویم 
سر قادر قهر شد که تو چطور مرد هستی که سر زنت 
سیاست نداری. آن ها از این که قادر با من خوب بود 
هم  که  روز  یک  می شدن.  قهر  می داد،  ناز  را  من  و 
خشو و هم ننویم بودند باز قادر را مالمت کردن که 
مرد نیستی و سر زنت سیاست نداری. بهانه شان هم 
این بود که چرا من نان را سر وقت تیار نکرده ام. آن 
قدر گفتن که قادر شروع کد، مرا زد. چند مشت و 
لگد که زد رفت. من می فهمیدم که از دل خود نزد و 
سرش فشار آمد که زد. با این که ازدواج مان از روی 
اجبار بود، ولی قادر مرا دوست داشت و مالحظه ام را 
داشت. به زور کاری سرم نمی کرد و یک وقت هایی 
رفتم  من  رفت  که  قادر  می آَورد.  چیزهایی  برایم 
دنبالش ببینم کجا رفت. تشویش اش را داشتم. دیدم 
رفت پشت یک تپه و آن جا گریه می کرد. می فهمم از 
خاطر این که من را زده بود گریه می کرد، بعد از آن 

روز بیش تر دوستش داشتم.
سال   ۱۸ به  نزدیک  باید  االن  اتفاق  آن  از  نظرم  به 
گذشته باشد. االن چه احساسی نسبت به آن اتفاق 

و قادر داری؟
ننویم عصبانی ام. آن ها ۱۵ سال  و  از دست خشو   -
خیلی مرا رنج دادند. خشویم فکر می کرد من پسرش 
را از او گرفته ام. خوب بودن قادر با من را نمی توانست 
آن  هردوی مان  ندارم.  گله  قادر  از  اما  کند.  تحمل 
هم ۱۶  من  بود.  ساله  قادر ۲۲  بودیم.  ناپخته  وقت 
ساله بودم. نه او آن قدر اختیار خانه را داشت نه من 
می دانستم چطور رفتار کنم. از وقتی به بهانه ی کار 
آمدیم کابل و خانه مان جدا شد، همیشه مراقبم است. 
در همین پنج سال دنبال تداوی ام بوده و نگذاشته 
خون جگری  قدر  آن  سال   ۱۵ آن  ولی  ببینم.  آزار 

کشیدم که دیگه شاید خوب نشوم.
از هزاران زوجی هستند که در  یکی  قادر  و  مدینه 
بار فرهنگ  این کشور احساسات و عواطف شان زیر 
پرجمعیت،  و  گسترده  خانواده های  اجباری،  ازدواج 
همه  از  مهم تر  و  عروس  و  ازدواج  به  ابزاری  نگاه 
ممنوعیت عشق ورزیدن به همسر سرکوب شده بود. 
همسرشان  به  عشق  که  است  مردانی  نماینده  قادر 
دیگر  حسادت  و  بزرگ ترها  مالمت  سنگین  بار  زیر 
زنان خانه قربانی شده و خود را محکوم به بی تفاوت 
قادر  دیدند.  بودن  خشن  و  کردن  سیاست  و  بودن 
زمانی که بعد از ۱۵ سال زنده گی با خانواده پدری، 
آزادی و اختیار زنده گی اش را به دست آورد، مجالی 
یافت تا به مدینه آن طور که می خواهد عشق بورزد. 
عشقی که به زعم مدینه هرچند هنوز گوارا است، اما 
اختالالت  و  به خون جگر خاطرات گذشته  آمیخته 

روان تنی.

کابل در  روان شناسی 

سید روح اهلل رضوانی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 
باید سکوتش را بشکند

فهیم امین

قسمت سوم



شماری از اعضای کمیسیون 
مجلس  بودجه  و  مالی 
می گویند،  نماینده گان 
قراردادهایی که توسط اداره 
تدارکاتی ملی طی مراحل و 
کمیسیون  توسط  فرجام  در 
تدارکات ملی منظور می شود، 
همراه  گسترده ای  فساد  با  و  ندارد  را  الزم  شفافیت 
است. این اعضای مجلس نماینده گان می گویند پیش 
از منظوری قرارداد »هیچ  گونه معلوماتی« در پیوند 
به آن در اختیار اعضای مجلس قرار داده نمی شود. 
به همین دلیل اعضای کمیسیون مالی و بودجه ی 

مجلس، حضور در این نشست ها را تحریم کردند.
اما محمداشرف غنی به عنوان رییس این کمیسیون و 
همین طور سخنگوی اداره تدارکات ملی از شفافیت 
در کار این اداره سخن می گویند و از کارنامه آن دفاع 

می کنند.
ریاست  تحت  افغانستان  ملی  تدارکات  کمیسیون 
معاون  اجرایی،  محمداشرف غنی و عضویت رییس 
دوم ریاست جمهوری، وزیران مالیه، عدلیه، اقتصاد و 
با حضور ناظران ملی و بین المللی از جمله »سیگار«، 
»سیستیکا«، »دیده بان شفافیت افغانستان«، »میک« 
فعالیت  ملی  شورای  بودجه ی  و  مالی  کمیسیون  و 
می کند. اداره تدارکات ملی داراالنشای این کمیسیون 
است و امور پالیسی سازی و نظارت از روند تدارکات را 

پیش می بَرد. 
مطابق به قانون، اعضای کمیسیون های مالی و بودجه 
کمیسیون  جلسات  در  ناظر  عنوان  به  ملی  شورای 
اعضای  از  برخی  اما  می یابند.  ملی حضور  تدارکات 
این کمیسیون می گویند، اداره ی تدارکات ملی تمامی 
قراردادها را به دور از چشم ناظران طی مراحل و به 
کمیسیون تدارکات ملی جهت منظوری می فرستد. 
به گفته آن ها همین امر باعث شده که آن ها ندانند، 
داوطلبی و طی مراحل قراردادها تا چه حد با شفافیت 

همراه است. 
آن طوری که اعضای کمیسیون های مالی و بودجه 
شورای ملی می گویند، از آن ها به عنوان ناظر تنها در 
نشست منظوری قراردادها دعوت می شود و هیچ نقش 
اجرایی به گفته آن ها برای نهادهای ناظر در نظر گرفته 
نشده است. در مقابل سخنگوی اداره ی تدارکات ملی 
می گوید، آن ها حاضر نیستند که به دلیل محرمیت، 
اسناد و معلومات شرکت ها را پیش از نهایی شدن با 

هیچ اداره ای در میان بگذارند. 
با این حال دیده بان شفافیت افغانستان نیز که مطابق 
به قانون حق دارد در جلسه کمیسیون تدارکات ملی 
حضور داشته باشد و نماینده گان این نهاد نیز در این 
نشست ها شرکت دارند، می گوید که هنوز هم تصامیم 

اداره تدارکات فسادآلود است.

اعتراض نماینده گان 
بودجه  و  مالی  کمیسیون  عضو  سنگین،  ذکیه 
مجلس نماینده گان، که تجربه حضور در نشست های 
کمیسیون تدارکات ملی را دارد، می گوید، تا پیش از 
منظوری قرارداد، هیچ گونه معلومات در مواد قرارداد، 
شرکت های دخیل در آن، چگونه گی پیش برد روند و 
طی مراحل تدارکاتی و مقدار هزینه قرارداد با اعضای 
او  نمی شود.  گذاشته  میان  در  در کمیسیون  ناظر 
گفت که نهادهای ناظر صرف نقش »نظارت چی« 
را دارند و هیچ گونه نقش اجرایی غیر از آن در این 

روند ندارند.
این عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس به همین 
دلیل گفت که به هیچ وجه نمی تواند تایید کند که کار 
کمیسیون تدارکات ملی با شفافیت همراه است. او در 
ادامه افزود: »بارها از اداره تدارکات ملی خواستیم که 
پیش از منظوری قرارداد توسط کمیسیون تدارکات، 
جزییات آن را با اعضای کمیسیون بودجه مجلس به 
عنوان ناظران در میان بگذارند ولی به هیچ وجه آن ها 

این کار را نکردند.«
در پی »نپذیرفتن خواست اعضای کمیسیون بودجه ی 
اعضای  ملی،  تدارکات  اداره  نماینده گان«،  مجلس 
کمیسیون مالی و بودجه مجلس، سه روز پیش فیصله 
کردند که دیگر هیچ  یک از اعضای این کمیسیون 
در نشست های کمیسیون تدارکات ملی شرکت نکند. 
بودجه  و  مالی  کمیسیون  رییس  محسنی،  عظیم 
مجلس نماینده گان گفت که اداره تدارکات ملی اسناد 
هیچ پروژه را با نمایندگان مردم در شورای ملی در 
میان نمی گذارد و به همین خاطر، هیچ نماینده ای 
از مجلس در نشست های این اداره شرکت نمی کند. 
به گفته او، اگر نماینده ای از مجلس در نشست های 
اداره تدارکات شرکت کند، در واقع به عملکردهای 

دوم این که با صادر شدن فرمان ۱۰۰ ]فرمان رییس 
جمهور[، صالحیت تدارکاتی ادارات به اداره ی تدارکات 
ملی داده شده است که این امر می تواند فساد موجود 
در قدمه های پایین را کاهش دهد، اما هم زمان این 
قوی  پاسخ گویی  مکانیزم های  که  صورتی  در  خود 

نداشته باشد، معروض به فساد بیش تر می شود.«
برخی  از  افغانستان  شفافیت  دیده بان  مسوول  این 
اقدام های صورت گرفته توسط اداره تدارکات ملی نیز 
استقبال کرد. تیموری در ادامه تصریح کرد که رژیم 
تدارکات جدید از لحاظ شفافیت پیش رفت هایی داشته 
است. از جمله نشر هزاران سند و قرارداد تدارکاتی. در 
کنار این به گفته وی، باز شدن جلسات کمیسیون 
تدارکات ملی به روی ناظران ملی و بین المللی این 

پروسه را نسبتاً شفاف تر ساخته است.

پاسخ اداره تدارکات ملی 
با همه ی این ها مسووالن در اداره تدارکات ملی، از 
می گویند،  و  می کنند  دفاع  اداره  این  کارکردهای 
برده  پیش  به  کامل  شفافیت  با  قراردادهای  تمامی 
ملی،  تدارکات  اداره  سخنگوی  ایاز،  رامین  می شود. 
ملی،  تدارکات  کمیسیون  نشست های  در  که  گفت 
ارایه  اعضا  به  قراردادها  درباره ی  اطالعات  تمامی 
می شود. سخنگوی اداره تدارکات ملی نیز تایید کرد 
که پیش از نشست کمیسیون تدارکات ملی، معلومات 
در مورد قراردادها با ناظران کمیسیون تدارکات ملی 

در میان گذاشته نمی شود.
او دلیل آن را این گونه توضیح داد: »اسناد تدارکاتی 
تا زمانی که تصمیم مبنی بر اعطای قرارداد صورت 
نگیرد و از آن جایی که برخی از سندهای شرکت ها 
محرم است، جانب سومی نمی تواند که به آن سندها 
نهاد  بین  صرف  اسناد  این  باشد.  داشته  دسترسی 

تدارکاتی و شرکت های دخیل در آن می باشد.«
سخنگوی اداره تدارکات ملی در ادامه افزود که به جز 
این مورد، تمامی ناظران از »حق نظر« برخوردار اند 
و در اکثریت پروژه ها، ناظران کمیسیون تدارکات ملی 
افراد و یا نهادها در  دخیل بوده اند. او گفت که اگر 
پیوند به کدام قرارداد، نگرانی داشته باشند، می توانند 
که در اداره تدارکات ملی شکایت درج کنند و به آن 

رسیده گی خواهد شد.
امریکا،  وزارت خارجه  اخیرا  که  است  در حالی  این 
فساد  با  مقابله  در  ناکامی  به  را  افغانستان  حکومت 
دالر  میلیون  کشورش ۱۶۰  که  کرد  اعالم  و  متهم 
کمک مالی برای پروژه انرژی افغانستان را لغو کرده 
اشاره  با  نیز  کابل،  امریکا در  است. جان بس سفیر 
اداره  از  برق کابل و ۱۱ والیت دیگر  بودن  به قطع 
تدارکات ملی به شدت انتقاد کرده بود. اداره تدارکات 
ملی با نشر خبرنامه ای ادعای فساد را در این اداره رد 
کرد و گفت که حاضر است از تمامی تصامیم این نهاد 

وضاحت دهد. 
از  محمد         محقق،  و  نور  محمد  عطا  این،  از  پیش 

و  اداره  کارنامه  از  نیز  کشور  سیاسی  چهره های 
و  کرده  انتقاد  شدت  به  ملی  تدارکات  کمیسیون 

کارهای آن را توام با فساد خوانده بودند.
با همه ی این ها رییس جمهور غنی، به روز یک شنبه، 
تصامیم  از  انتخاباتی  همایش  یک  در  سنبله،   ۳۱
او  خود  رهبری  تحت  که  ملی  تدارکات  کمیسیون 
برگزار می شود دفاع کرد و گفت که این اداره توانسته 
 ۱۷ از  بیش  گذشته  سال  یک  جریان  در  تنها  که 

میلیارد افغانی را صرفه جویی کند. 
با وجود دست آوردهایی که حکومت از فعالیت اداره 
تدارکات ملی فهرست می کند، منتقدان اما می گویند 
کاهش  باعث  کشور،  تدارکاتی  نظام  شدن  متمرکز 
اجرای  در  تاخیر  و  دولتی  نهادهای  مالی  اختیارات 

پروژه ها شده است. 
 

یک صدو نودونهمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی 
دو روز قبل برگزار شد

پیشینه کار اداره تدارکات ملی 
ایجاد  به منظور  اداره تدارکات ملی در سال ۱۳۹۳ 
و  تدارکات  از فساد در بخش  و جلوگیری  شفافیت 
قرارداد پروژه های بزرگ در چوکات اداره امور ریاست 

جمهوری ایجاد شد.
قراردادهای  ملی،  تدارکات  اداره  کار  آغاز  از  پیش 
کوچک توسط وزارت  های مربوط و قراردادهای بزرگ 
مالیه  تدارکات که در وزارت  از سوی کمیته خاص 
کشور وجود داشت، بررسی و ارزیابی می شد. اما بعد 
ایجاد  با  ایجاد حکومت وحدت ملی، اشرف غنی  از 
کمیسیون تدارکات ملی، خود به صورت مستقیم بر 
روند تدارکات نظارت و تمام جلسات تدارکاتی را خود 

رهبری می کند.
نودونهمین  یک صدو  سنبله،   ۳۱ یک شنبه،  شب 
نشست کمیسیون تدارکات ملی برگزار شد. در این 
نشست در مورد منظوری۵۴ مورد تدارکاتی به شمول 
پروژه ی اعزام یک هزار کارگر به بیرون از کشور فیصله 

صورت گرفته است. 
در جریان نزدیک به ۲۰۰ نشست  کمیسیون تدارکات 
از  عمرانی  بزرگ  پروژه  چهارهزار  از  بیش تر  ملی، 
سوی اداره تدارکات ملی بررسی و توسط کمیسیون 
تدارکات ملی منظور شده است. آن طوری  که اداره 
این پروژه ها  ارزش  تدارکات ملی معلومات می دهد، 
اداره  این  افغانی بوده است.  از ۶۸۰ میلیارد  بیش تر 
مدعی است که در این قراردادها حدود ۶۰ میلیارد 

افغانی صرفه جویی شده است. 
متفاوتی  آمار  اما  ملی  تدارکات  اداره  وبسایت  در 
کنون  تا  که  آمده  وبسایت  این  در  است.  ارایه شده 
در  افغانی  میلیارد  و ۵۰  شده  تایید  قرارداد   ۳۴۹۰
آن صرفه جویی شده است. در این وبسایت هم چنان 
گفته شده که ۱۹۳ شرکت از سوی این اداره محروم 

شده اند.

غیر قانونی این اداره مشروعیت داده است.  
از سویی هم با آن که شورای ملی سال گذشته قانون 
از  قانون هنوز  این  اما  را تعدیل کرد،  تدارکات ملی 

سوی رییس جمهور توشیح نشده است. 
بودجه  و  مالی  کمیسیون  رییس  محسنی،  عظیم 
تدارکات ملی،  قانون  تعدیالت  مجلس گفت که در 
محدودیتی وضع شده بود که بر بنیاد آن، کارمندان 
این اداره نمی توانستند از مرجع واحد پروژه ها را به 
قرارداد دهند، اما به گفته وی، به دلیل این که اداره 
را  قانون  این  باشد،  داشته  باز  دست  ملی  تدارکات 

توشیح نکرده است. 
ذکیه سنگین، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس 
قانون  تعدیل  طرح  که  افزود  ادامه  در  نماینده گان 
و  ندارد  نیز جنبه تطبیقی  تدارکات در حال حاضر 
نهادهای  با  از منظوری آن  جزییات قراردادها پیش 

ناظر در میان گذاشته نمی شود. 
محمدعظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه 
مجلس، نیز با انتقاد از کار اداره تدارکات ملی گفت: 
»قباًل همه می گفتند که وزارت داخله به قلب فساد 
بدل شده است، اما حاال ارگ و تدارکات به قلب فساد 
بدل شده است، هر آن چه که اداره تدارکات ملی انجام 
می دهد، نهایی است و این اداره به هیچ مرجعی هم 

پاسخ گو نیست.«
محسنی تاکید کرد در قراردادهایی که از طریق اداره 
تدارکات ملی صورت می گیرد، فساد گسترده وجود 
دارد، زیرا به گفته او، ۹۵ درصد پروژه های ساختمانی 
سوی  از  واحد  منبع  از  افغانی  میلیون ها  ارزش  به 
معاونیت عملیاتی ریاست جمهوری به قرارداد داده 
می شود و هیچ گونه پاسخ گویی هم در زمینه وجود 

ندارد.
سیدعظیم کبرزانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون 
تحریم  نیز  نماینده گان  مجلس  بودجه  و  مالی 
سوی  از  را  ملی  تدارکات  کمیسیون  نشست های 
اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس تایید کرد و 
گفت که این تصمیم به خاطر واضح نبودن قراردادها و 
نبود شفافیت الزم در چگونه گی طی مراحل قراردادها 
و در میان گذاشته نشدن جزییات با اعضای مجلس در 

روند پیش برد قراردادها، اتخاذ شده است.
 

نگرانی دیده بان شفافیت
مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون  اعضای  تنها  این 
اداره  تصامیم  به  پیوند  در  که  نیستند  نماینده گان 
شفافیت  دیده بان  دارند،  اعتراض  ملی  تدارکات 
افغانستان نیز که به عنوان یکی از نهادهای ناظر در 
دارد،  حضور  ملی  تدارکات  کمیسیون  نشست های 

تصامیم این کمیسیون را با فساد همراه می داند.
ناصر تیموری، از مسووالن دیده بان شفافیت افغانستان 
گفت: »رژیم تدارکات به دو لحاظ معروض به فساد 
است: نخست این که اعضای کمیسیون سیاسیون اند 
و به نظر ما باید افراد غیرسیاسی و تخنیکی باشند. 

کمیسیونتدارکاتچیمیکند: 

فسادزایی و یا فسادسازی؟
دو شنبه

شماره ۳۱۹۶

۱ میزان ۱۳۹8
2۳ سپتامبر 20۱۹
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
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دو شنبه
شماره ۳۱۹۶

۱ میزان ۱۳۹8
2۳ سپتامبر 20۱۹
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
پاکستان در پاسخ به اعالمیه ی 
افغانستان  خارجه ی  وزارت 
مرز  دیورند  که  است  گفته 
است.  کشور  دو  میان  رسمی 
افغانستان در  وزارت خارجه ی 
لوحه  یک  نصب  به  واکنش 
صدور  با  تورخم  گذرگاه  در 
افغانستان  موضع  بر  اعالمیه ای 
مبنی بر رسمی نبودن دیورند  تاکید کرده بود. پاکستان 
بر مبنای تفسیر برخی از اسناد حقوقی بین المللی مدعی 
است که دیورند مرز رسمی میان دو کشور است ولی 
و  اختالفی  موضوع  یک  دیورند  که  است  این  واقعیت 
جنجالی است. پاکستان همواره از افغانستان می خواهد 
که در سندهای رسمی دیورند را به عنوان مرز حقوقی 
ابا  امر  این  از  افغانستان  شناخته شده، درج کند،  ولی 
می ورزد. پاکستان به صورت رسمی و علنی حتا وجود 
اختالف و جنجال در موضوع دیورند را انکار می کند، ولی 
هم زمان با آن، خواستار رسمیت دادن به خط دیورند در 
اسنادی است که میان دو کشور امضا می شود. به همین 
دلیل است که در لوحه ی گذرگاه تورخم از خط دیورند 
به عنوان مرز رسمی نام برده است. اما موضوع دیورند 
به آن ساده گی نیست که پاکستان فکر می کند. دیورند 
یک مشکل ۷۰ ساله است و ممکن نیست که صورت 

مسأله پاک شود.
افغانستان در جوالی سال ۱۹۴۹ تمام معاهدات کابل 
دیورند  معاهده ی  کرد.  ابطال  را  بریتانیایی  هند  با 
و در سال های ۱۹۰۵،  بود  امضا شده  در سال ۱۸۹۳ 
 ۱۹۳۰ سال  در  شد.  تایید  آن  مفاد   ۱۹۲۱ و   ۱۹۱۹
هم، سندی بین کابل و هند بریتانیایی امضا شده بود 
پاکستان  می کرد.  تأیید  را  قبلی  قراردادهای  مفاد  که 
بر مبنای برخی از اصل های حقوقی به این نظر است 
که دیورند مرز رسمی است. بر مبنای قانون استقالل 
پاکستان  و  هند  کشور  دو  به  شبه قاره  تقسیم  و  هند 
امضا  را در شروع سال ۱۹۴۷  آن  بریتانیا  پارلمان  که 
کرد، پاکستان جانشین هند بریتانیایی است. پاکستان 
دولت  دیورند،  معضل  به  پیوند  در  را  همیشه خودش 
جانشین هند بریتانیایی معرفی می کند. ولی در مورد 
بریتانیایی  هند  دولت  جانشین  واقعاً  پاکستان  این که 
حل  موضوع  این  دارد.  وجود  مناقشه  نیست،  یا  است 
شده نیست. وقتی بریتانیا از شبه قاره خارج شد،  هند 
توانست بدون هیچ مشکلی عضویت سازمان ملل متحد 
را به دست بیاورد. در آن زمان در مورد این که جمهوری 

بار  که  است  بعید  بسیار  و  مرتکب شد  را  اقتصادی  و 
دیگر آن اشتباه را تکرار کند. عبدالرحمان خان و پسرش 
حبیب اهلل خان در بدل معاهدات نوشته و نانوشته ای که 
با هند بریتانیایی داشتند،  از آن کشور ساالنه مقدار قابل 
توجهی وجه نقد و کمک های نظامی دریافت می کردند. 
شاهان کابل ساالنه بین ۱۵ تا ۱۸ لک روپیه ی هندی از 
هند بریتانیایی دریافت می کردند. این پول خرج لشکر 
و   ۱۹۱۹ معاهده های  در  می شد.  حکومت  دستگاه  و 
۱۹۲۱ هند بریتانیایی با شاه امان اهلل، سلطه ی مشروع 
افغانستان بر سیاست خارجی اش به رسمیت شناخته 
دیورند هیچ  بدل رسمیت بخشی  در  بریتانیا  ولی  شد، 
امتیاز پایدار اقتصادی و امنیتی به کابل نداد. بر مبنای 
شد،  هند  امضا  امان اهلل  شاه  زمان  در  که  اسنادی 
بریتانیایی باید اجازه تجارت از طریق بندرهایش را به 
افغانستان می داد. هند بریتانیایی پذیرفته بود مهماتی 
که افغانستان از کشور های دیگر می خرد، می تواند آن 
را از طریق بندر کراچی و بندرهای دیگر انتقال دهد. 
بحران  دچار  خان  امان اهلل  حکومت  که  موقعی  ولی 
شد، هند بریتانیایی به محموله های مهماتی که کابل 
از کشورهای دیگر خریده بود، اجازه ی عبور از خاکش 
شناختن  رسمیت  به  امتیاز  که  بریتانیایی  هند  نداد. 
دیورند را به دست آورده بود، دیگر تعهدی به افغانستان 
نداشت. آنانی که از موضع کنونی افغانستان در موضوع 
دیورند انتقاد می کنند، باید تجربه ی زمان امان اهلل خان 

را مدنظر داشته باشند.
است.  بزرگ  اختالفی  موضوع  و  جنجال  یک  دیورند 
بود  شده  خلق  تلقی  این  پاکستان  تشکیل  شروع  در 
بنیان گذار  پدران  نمی ماند.  یک پارچه  کشور  این  که 

قدرت  ساختن  مشروطه  گفتمان 
سیاسی هر چند سابقه ای بیش تر 
از یک قرن در افغانستان دارد، اما 
تا اکنون پرسش اساسی در کشور 
از همان پرسش کالسیک افالطون 
تغذیه می کند که »چه کسی باید 
که  حالی  در  کند؟«  حکومت 
مبانی معرفتی و هستی شناسانه ی 
به  مدرن  دنیای  در  پرسش  این 
حاشیه رانده شده و گفتمان سیاسی 
غالب در کشورهای توسعه یافته از این پرسش الهام می گیرد 
انتخاباتی که  دور  در چند  باید حکومت کرد.«  که »چگونه 
پس از کنفرانس بن در افغانستان برگزار گردید یک محوریت 
برجسته بود و آن نگاه قوم مدارانه همه نامزدان انتخابات به 
بر  برنامه های مبتنی  بود. در فقدان  سیاست ورزی در کشور 
توسعه ی سیاسی و فرهنگی که بتواند فرایند نوسازی اقتصادی 
را در کشور ضمانت کند، طبیعی بود که روند دولت سازی در 

افغانستان هم چنان یک معما باقی می ماند.
سودجوی  کنش گران  تأثیر  تحت  شهروندان  سیاسی  رفتار 
قوم مدار به شکاف اجتماعی در کشور کمک نمود و به ایجاد 
سال ۲۰۱۴  انتخابات  در  و  گردید  منجر  بی اعتمادی  جزایر 
نیز معامالت سیاسی بر محور قومیت جای معادالت سیاسی 
که  نظر می رسد  به  بود.  گرفته  را  توسعه یافته گی  بر  مبتنی 
فرهنگ سیاسی افغانستان تحت تأثیر شکاف نسلی تحوالتی 
باید گفت که دموکراسی  این ها  با همه ی  را تجربه می کند. 
افغانستان زاییده بحران است و تا امروز نتوانسته است از این 

محیط بحران، جان سالم به در ببَرد.
تاریخ  در  را  بزرگی  درس های   ۲۰۱۴ سال  انتخابات 
سیاست ورزی کشور ثبت نمود. در این  مبحث کوتاه می خواهم 
گفتمان  یکی  بگیرم.  مقایسه  به  را  سیاسی  گفتمان  دو  تا 
سیاسی دکتر محمداشرف غنی و دیگر گفتمان سیاسی دکتر 

فرامرز تمنا.
اساسی  پایه ی  چند  از  سال ۲۰۱۴  انتخابات  در  غنی  دکتر 
را در میان  او  بود و آن شاخص ها، جای گاه  بهره مند  قدرت 

سایر نامزدان ارجحیت می بخشید.
۱: میتودولوژی مناظره: دکتر غنی به دلیل پیشینه اکادمیک و 
تدریس در پوهنتون های معتبر توانسته بود تا با بحث علمی و 
ارایه آمار و ارقام و آسیب شناسی مسایل مهم کشور بر رقیبان 
بزرگی  اقتصادی  از طرح های  او  باشد.  برتری داشته  خویش 
حرف می زد که برای افغان ها هم دغدغه محسوب می گردید 

پایه برجسته در سیاست ورزی دارد که در این جا به برخی از 
آن ها اشاره می شود:

۱: میتودولوژی بحث: فرامرز تمنا دارای دو سند دکترا است و به 
عنوان پژوهش گر ارشد در داخل و خارج کشور یک شخصیت 
او نشان  اکادمیک  شناخته شده محسوب می گردد. پیشینه 
می دهد که او یک روایت اکادمیک مبتنی بر توسعه یافته گی 
برای افغانستان ارایه می کند. دکتر تمنا نویسنده چندین اثر 
پژوهشی است که این آثار حاصل سال ها تالش علمی و عملی 

او در فضای سیاست افغانستان بوده است.
۲: جوان بودن: دکتر فرامرز تمنا، جوان ترین نامزد انتخابات 
یک  دارای  او  دیگر،  سوی  از  و  می باشد  جمهوری  ریاست 
پیشینه ی سیاسی است که در این ۱۸ سال شکل گرفته و 
نقشی از در جنگ های داخلی و فساد نداشته است. از لحاظ 
ویژه گی های شخصیتی، همه کسانی که با او مالقات داشته اند 

او را یک شخصیت اخالق مدار تعریف می کنند.
۳: نگاه معطوف به توسعه یافته گی: تمنا به قدرت از یک منظر 
مشخص نگاه می کند و او به این باور است که در ۱۰۰ سال 
گذشته در افغانستان به جای این که روایت عوض شود ما راوی 
داستان را عوض کرده ایم و این یک اشتباه میتودولوژیک بوده 
است. دکتر تمنا در پی این است تا حکم روایی قایم به فرد را 
بدل به حکم روایی قایم به سیستم کند. او، قطع پیوند میان 
قومیت و قدرت را یکی از شاخص های اساسی برای گذار به 

سوی یک حکم روایی سیستم محور تعریف  می کند.
شاخص دوم که دکتر فرامرز تمنا ارایه می کند، نهادینه شدن 
مصاحبه  در  او  است.  توسعه یافته گی  از  بومی  روایت  یک 
سال   ۱۰۰ در  »ما  که  گفت  کشورنیوز  تارنمای  با  اخیرش 

و هم جذابیت داشت.
انگشت شمار  از جمله  ۲: مدرک تحصیلی: دکتر غنی شاید 
نامزدانی بود که سند دکترا داشت. پشتوانه اکادمیک او نقش 
اساسی در برتری او در رقابت های انتخاباتی داشت و او توانست 

تا از یک جایگاه برتر علمی در صحنه انتخابات ظاهر شود.
۳: پشتوانه قومی و جهانی: آقای غنی هیچ رقیب برجسته ای 
شایسته ای  قومی  جایگاه  از  و  نداشت  پشتون  قوم  میان  در 
برخوردار بود. حامیان او را هم مجاهدین تشکیل می دادند و 
هم تکنوکرات ها و هم شخصیت هایی که دارای سابقه چپی 
صحنه  در  غنی  دکتر  نبود،  این  تنها  اما  می شدند.  دانسته 
در  تدریس  سابقه  نبود،  گم نامی  شخصیت  نیز  بین المللی 
برخی از پوهنتون های امریکا و نامزدی او در پست سرمنشی 
سازمان ملل و هم چنان ارتباطات او با برخی از سیاست مداران 
امریکایی نقش اساسی در به وجود آمدن یک اجماع در میان 

برخی از متحدان افغانستان در حمایت از او داشت.
در  تازه ای  سیاسی  سنت  غنی  دکتر  بودن:  جوان گرا   :۴
در  جوانان  به  دادن  میدان  آن،  و  گذاشت  بنیان  افغانستان 
او برای بسیاری  افغانستان بود. گزینش های  فضای سیاست 
از وزارت خانه ها و سایر پست های کلیدی نشان داد که او به 
حضور و مشارکت جوانان در حکومت داری اهمیت می دهد، 
هر چند بحث ها و انتقادات زیادی پیرامون چگونه گی گزینش 

جوانان از سوی او وجود دارد.
اما این پایه های قدرت دکتر غنی در انتخابات سال ۲۰۱۴ در 
انتخابات سال ۲۰۱۹ شاید نتواند به برتری او کمک آن چنانی 
کند. اکنون دکتر غنی نه تنها در میتودولوژی مناظره حرف 
دچار  نیز  او  پشتوانه های سیاسی  سایر  بلکه  نمی زند  را  اول 
آقای  از  اکنون حمایت های قومی  بحران اساسی گردیده اند. 
غنی به شدت کاهش یافته و از جانب دیگر بسیاری از متحدان 
پیشین او از موصوف رنجیده اند و تصور حمایت قومی گسترده 
از او بسیار منطقی به نظر نمی رسد. حمایت های بین المللی 
از آقای غنی نیز دچار یک سلسله تغییرات ساختاری شده 
است. اداره رییس جمهور ترمپ با یک  روی کرد کاماًل متفاوت 
آقای  دغدغه  که  می رسد  نظر  به  می نگرد.  افغانستان  به 
ترمپ، بیش تر از این که پیروزی نامزد مشخصی در انتخابات 
افغانستان باشد، متمرکز بر کاهش هزینه های امریکا در جنگ 
افغانستان و به پیروزی رساندن گفت وگوهای صلح با طالبان 

باشد.
یک  دارای  که  نامزدانی  از  دیگر  یکی  پیش رو،  انتخابات  در 
پیشینه ی اکادمیک است، فرامرز تمنا است. درون مایه گفتمان 
او برای افغانستان بسیار متفاوت از سایر نامزدان است. او چند 

وارد  افغانستان  توسعه ی  برای  متعددی  نسخه های  گذشته 
کردیم، نسخه ای از روسیه، نسخه ای از انگلیس، نسخه ای از 
اروپا، نسخه ای از کشورهای عربی، از هند، پاکستان و ایران 
متحده ی  ایاالت  از  نسخه ای  گذشته  سال   ۱۷ طول  در  و 
دردهای  که  نتوانست  نسخه ها  این  از  کدام  هیچ   اما  امریکا. 
توسعه نیافته گی افغانستان را درمان کند. ما هر سال بر سال 
گذشته غبطه می خوریم، این نشان می دهد که این الگوهای 
توسعه یافته گی و این نسخه ها، دردهای توسعه یافته گی ما را 
درمان نکرد. بنا بر این، برای اولین بار یک تیم متخصص بومی، 
وطنی که ریشه در فرهنگ و زنده گی در همین خاک دارد، 
می آیند و بر اساس آخرین دست آوردهای علمی جهان یک 
روایت بومی و افغانی از توسعه یافته گی ارایه می کنند. یعنی ما 
برای اولین بار می خواهیم که یک »نسخه ی افغانی« به »درد 

افغانی« ارایه کنیم.«
گفتمان سیاسی تمنا بسیار روشن است، او خواهان حکم روایی 
توسعه محور می باشد، نه امنیت محور. دکتر تمنا بر این نکته 
تاکید می کند که در عرصه حکومت داری در افغانستان چند 
روایت وجود دارد که شامل روایت قوم گرایی، جهاد و روایت 
منحرف شده ای از لیبرال دموکراسی و کثرت گرایی می باشد 
و به گفته او هیچ کدام این روایت ها نتوانسته نسخه مناسب 

برای دردهای بزرگ کشور تلقی گردد.
در پایان این مبحث باید گفت که از لحاظ پیشینه اکادمیک، 
شباهت های زیادی میان دکتر اشرف غنی و دکتر فرامرز تمنا 
وجود دارد. هر دوی آن ها، دارای سند دکترا می باشند و در 
پوهنتون تدریس کرده و خالق چند اثر پژوهشی بوده اند، اما 
میان  که  معرفت شناختی  و  سیاست ورزی  عرصه  در  تفاوت 
از  بومی  روایت  تمنا  دکتر  که  است  این  دارد،  وجود  آن ها 
توسعه یافته گی ارایه می کند در حالی که دکتر غنی بیش تر با 

پیش فرض های انتزاعی و آرمانی به قضایا نگاه می کند.
آن چه برای افغانستان اهمیت دارد این است که همه نامزدان 
بتوانند  برنامه های شان  ارایه  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اعتماد مردم را به دست بیاورند. انتخابات به عنوان یک پروسه 
رقابتی نیاز مند برنامه است و نامزدان باید به جای وارد کردن 
اتهامات و ایجاد شکاف های اجتماعی، به ارایه طرح های شان 

برای گذار کشور از بحران بپردازند.

مناقشه ای  است،  هیچ  بریتانیایی  هند  جانشین  هند 
نبود و به همین دلیل بدون مشکل به عضویت سازمان 
ملل متحد درآمد. در مورد پاکستان از همان آغاز این 
باور وجود داشت که محمدعلی جناح و سازمان او یک 
به  جانشین.  دولت  نه  کرده اند  تاسیس  جدید  دولت 
همین دلیل بود که عضویت پاکستان در سازمان ملل 
متحد به ساده گی قبول نشد. در آن زمان افغانستان به 
با عضویت  آغاز  در  سازمان  آن  اعضای  از  یکی  عنوان 
پاکستان مخالفت کرد ولی بعد رأی منفی اش را پس 
گرفت. پاکستان وام های هند بریتانیایی را نپرداخت. اگر 
پاکستان واقعاً دولت جانشین بود، باید بخشی از وام های 
وام های  تمام  را می پرداخت. ولی هند  بریتانیایی  هند 
دولت جانشین  عنوان  به  را  بریتانیایی  هند  به  مربوط 
امتیازها  وارث  جانشین صرف  دولت  گرفت.  گردن  به 
جانشین  امتیاز گیری  موقع  در  پاکستان  ولی  نیست. 
دولت  دادن  هزینه  موقع  در  اما  است،  بریتانیایی  هند 

جدیدالتأسیس.
شاه محمود خان نخست وزیر افغانستان در سال ۱۹۴۹ 
در گفت وگو با سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به 
دولت  یک  پاکستان  که  می کرد  تأکید  نکته  همین 
جدیدالتاسیس است،  نه دولت جانشین هند بریتانیایی. 
پاکستان از همان زمان تا حال هیچ گاه موضوع دیورند 
به مراجع حقوقی  را  آن  از رسمیت  افغانستان  انکار  و 
بین المللی ارجاع نکرد. پاکستان همیشه تالش می کرد/

قبول  به  مجبور  را  کابل  فشار  اعمال  با  که  می کند 
این  امتیازی کند. واقعیت  رسمیت دیورند بدون هیچ 
است که کابل یک بار در زمان امان اهلل اشتباه به رسمیت 
شناختن دیورند بدون دریافت امتیازهای کالن امنیتی 

پاکستان همه متولد مناطقی بودند که امروز در قلمرو 
هند است. بیش تر آنان نواب زاده گان اردوزبان ایالت های 
یوتراپردیش و بهار بودند. واقعیت این است که پنجاب، 
 سند، بلوچستان و خیبرپختون خوای کنونی، نقش بسیار 
جدی در تشکیل پاکستان نداشتند. به همین دلیل بود 
پاکستان  که  نمی کردند  باور  منطقه  کشورهای  که 
یک پارچه بماند. بی باوری به ابقای پاکستان هم شاید 
یکی از عوامل شکل گیری معضل دیورند بود. مارشال 
ایوب خان اولین حاکم نظامی پاکستان در خاطراتش به 
این موضوع اشاره کرده است. او نوشته است که خاندان 
سلطنتی کابل به بقای پاکستان باور ندارد و به همین 
دلیل به معضل دیورند دامن زده است. تردید به ابقای 
یک پارچه گی پاکستان چندان بی پایه هم نبود. در سال 
۱۹۷۱ بنگله دیش پس از یک جنگ تراتژیک و خونین 
که در آن »سی لک« انسان جان شان را از دست دادند، 
پاکستان صاحب  اگر  مستقل شد.  یک کشور  به  بدل 
از  یکی  زیاد  احتمال  به  نمی شد،  اتمی  جنگ افزار 
بنگله دیش دچار  به سرنوشت  ایالت های دیگر آن هم 

شده بود.
واقعیت دیگر این بود که خاندانی که بر کابل از سال 
۱۹۲۹ تا ۱۹۷۸ حکومت می کرد، نوعی رابطه ی عاطفی 
نادرخان و ظاهرخان، حاکمان  با پشاور داشت. پدران 
پشاور بودند. در تاریخ از آنان به نام سرداران پشاور یاد 
تعلق  عبدالرحمان خان  سراج/خاندان  خاندان  می شود. 
عاطفی چندانی به پشاور نداشتند. شاید به همین دلیل 
معاهده ی  امضای  افتخار  به  عبدالرحمان خان  که  بود 
الگوی  کرد.  برپا  کاخش  در  شاهانه  بزم  یک  دیورند، 
شاه امان و متجّددان طرف دارش هم جنبش ناسیونالیسم 
جوانان ترک بود. ولی مصاحبانش پیوند عمیق تاریخی 
و عاطفی با پشاور و هند داشتند. این موضوع هم در 
پررنگ شدن معضل دیورند بی نقش نبود. با توجه به این 
واقعیت ها، می توانیم بگوییم که قضیه به این ساده گی 
نیست که برخی از حکام پاکستان تصور می کنند. اگر 
کسی در پاکستان به واقع خواستار روابط نیک با کابل 
به رسمیت شناختن بی قید  است،  باید درک کند که 
و شرط دیورند مطالبه ی ریالیستیک نیست. اگر حکام 
نظامی پاکستان فکر استعماری سلطه بر کابل از طریق 
یک نیروی بنیادگرای جهادیستی را کنار بگذارند، هر 
معضل راه حل معقول پیدا می کند. مشکل عمده این 
است که ارتش پاکستان به جای گفت وگو روی معضل 
دیورند یا هر معضل دیگر، در تالش سلطه بر کابل از 

طریق یک نیروی جهادیستی عقب گرا است.

فردوس کاوش

سیدمحمد فقیری

گفتمان متفاوت دو نسل برای 
حکم روایی در افغانستان

اداره رییس جمهور ترمپ با یک  روی کرد کاماًل 
متفاوت به افغانستان می نگرد. به نظر می رسد 
که دغدغه آقای ترمپ، بیش تر از این که پیروزی 
نامزد مشخصی در انتخابات افغانستان باشد، 
متمرکز بر کاهش هزینه های امریکا در جنگ 
افغانستان و به پیروزی رساندن گفت وگوهای 

صلح با طالبان باشد.



از برگزاری آزمون کانکور در سراسر کشور فرستاده بود و از 
این روند به شکل جدی نظارت کرده است. 

در عین حال سخنگوی وزارت تحصیالت عالی گفت که این 
وزارت، در سال های آینده طرح درازمدتی را که روی آن با 
نهادهای تحصیلی خصوصی به توافق رسیده  است، عملی 
می کند. مطابق این طرح دراز مدت، آزمون کانکور باید از 
سوی کمیته ملی امتحانات برگزار  شود. هم چنان مطابق این 
طرح، وزارت تحصیالت عالی صالحیت دارد تا از داوطلبانی 
متقاضیان  سایر  هم چنان  و  می شوند  فارغ  مکاتب  از  که 

امتحان عمومی بگیرد و تثیبت سویه کند. 
سخنگوی تحصیالت عالی در ادامه گفت متقاضیانی که 
تثبیت سویه می شوند، برای شان سرتفیکت )شهادت نامه( 
معرفی  خصوصی  دانشگاه های  به  بعداً  و  می شود  داده 
می شوند. او افزود که برای وزارت تحصیالت عالی، مهم ترین 
طرح های  شدن  اجرا  با  و  است  شمولیت  اساس  مسأله 

کوتاه مدت و دراز مدت معیاری تر می شود.
اتحادیه  اجرایی  رییس  عبدالبر،  عبداهلل  حال  همین  در 
دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی خصوصی، می گوید 
که در این دور آزمون کانکور، وزارت تحصیالت عالی تنها 
نقش نظارت کننده داشته و در قسمت اجرای این آزمون 

که  کرد  تصریح  حال  این  با  است.  نداشته  دخالت  کدام 
کانکور  آزمون عمومی  عالی،  تحصیالت  وزارت  زین پس 

دانشگاه های خصوصی را برگزار می کند.
آقای عبدالبر به ۸صبح گفت که وزارت تحصیالت عالی یک 
طرح دراز مدت را به دانشگاه های خصوصی پیش کش کرده 
بود که براساس آن، این وزارت برای فارغان صنف دوازدهم 
آزمون  یک  خصوصی،  دانشگاه های  متقاضیان  و  مکتب 
عمومی برگزار و تثبیت سویه می  کند. او نیز تایید کرد که 
پس از تثبیت سویه، وزارت تحصیالت عالی برای متقاضیان 
دانشگاه های خصوصی شهادت نامه می دهد. به گفته او این 
شهادت نامه ها درجه بندی شده اند و براساس آن در رشته های 

مختلف در دانشگاه های خصوصی جذب می شوند.
از سوی دیگر رییس اجرایی اتحادیه دانشگاه های خصوصی 
افزود که براساس طرح دراز مدت، وزارت تحصیالت عالی 
دانشگاه های  برای  را  کانکور  اختصاصی  آزمون  برگزاری 
نهادهای  رو  این  از  است.  گذاشته  اختیاری  خصوصی، 
به  ورود  آزمون  که  دارند  اختیار  خصوصی  تحصیلی 

دانشگاه های خصوصی را برگزار کنند یا خیر.
با این حال آقای عبدالبر افزود که اکنون با عملی شدن این 
طرح، شک و شبهاتی که در مورد تقلب و مسأله دانشجویان 
خیالی در دانشگاه های خصوصی مطرح بود، برطرف می شود. 
وی اما از مداخله وزارت تحصیالت عالی در امور اجرایی 
نهادهای تحصیلی خصوصی هشدار داد. او گفت که براساس 
قانون وزارت تحصیالت عالی تنها نقش نظارت کننده دارد و 

صالحیت مداخله در امور اجرایی ندارد. 
رییس اجرایی اتحادیه دانشگاه های خصوصی تصریح کرد 
که وزارت تحصیالت عالی بر اساس ماده دهم قانون اساسی، 
نقش تشویق کننده و حمایت کننده دارد و باید مطابق آن 

عمل کند. 
در ماده دهم قانون اساسی به صراحت در مورد سکتورهای 
تشبثات  و  سرمایه گذاران  »دولت،  است:  آمده  خصوصی 
خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام 
قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می کند.«

گفتنی است که به تعداد ۱۳۱ دانشگاه  خصوصی در کشور 
این  از  دانشجویان  از  تن  هزاران  ساالنه  و  دارند  فعالیت 

دانشگاه ها از رشته های مختلف فارغ می شوند. 

وزارت تحصیالت عالی در بیست وسوم 
آماده  را  طرحی  امسال  سرطان 
کرده بود که براساس آن، آزمون 
خصوصی  دانشگاه های  به  ورود 
امتحانات  ملی  اداره   سوی  از 
کانکور گرفته می شد. مسووالن در 
از  هدف  عالی،  تحصیالت  وزارت 
این طرح را جلوگیری از دانشجویان 
خیالی، تأمین شفافیت و قانونمند شدن روند شمولیت در 
موسسه های تحصیلی خصوصی عنوان کرده بودند. اکنون 
این طرح از سوی وزارت تحصیالت عالی اجرایی نشده و 
آزمون کانکور توسط موسسه های تحصیالت عالی خصوصی 

برگزار شده است.
کانکور،  امتحانات  ملی  اداره  رییس  خموش،  عبدالقدیر 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که آزمون ورود به 
نهادهای تحصیلی خصوصی، توسط خود این نهادها بر گزار 
شده و کمیته ملی امتحانات کانکور تنها نقش نظارت کننده 
را در برگزاری این آزمون داشته  است. علی رغم این که قرار 
وزارت  توسط  دانشگاه های خصوصی  به  ورود  آزمون  بود 
تحصیالت عالی و کمیته ملی امتحانات کانکور گرفته شود، 
اما به گفته آقای خموش این طرح به دلیل نداشتن فرصت 
این آزمون،  برای اخذ  کافی و هم چنان نداشتن راه کاری 

تطبیق نشده است.
بر این اساس رییس اداره  ملی امتحانات کانکور تصریح کرد 
که این اداره به رییس جمهور پیشنهاد کرده بود تا طرح 
را به خود  برگزاری آزمون کانکور دانشگاه های خصوصی 
این نهاد ها واگذار کند و وزارت تحصیالت عالی تنها نقش 
نظارت کننده ی را در این دور برگزاری آزمون کانکور داشته 
باشد. آقای خموش اما تأکید کرد که این طرح در سال های 
آینده عملی است و آزمون کانکور دانشگاه های خصوصی 

توسط اداره ملی امتحانات کانکور اخذ خواهد شد. 
آقای خموش تأکید کرد که این نهاد روند آزمون کانکور 
را به شکل جدی زیر نظارت دارد تا به گفته او در آزمون 
ورودی به دانشگاه های خصوصی، شفافیت تأمین شود. او 
گفت: »ما نظارت کردیم که شرایط پوره است، در امتحان 

داوطلب شرکت می کند.«
با این حال رییس کمیته ملی امتحانات کانکور گفت که 
در اعالم نتایج آزمون کانکور دانشگاه های خصوصی کدام 
دخالت ندارند، بلکه تنها در قسمت تایید دانشجویان نقش 

دارند که به چه تعداد کامیاب و یا ناکام شده اند. 
آزمون کانکور دانشگاه های خصوصی از ۱۵ ماه سنبله آغاز 
شد و این روند به گفته مسووالن تکمیل شده است. هم چنان 
دانشگاه های  و  عالی  تحصیالت  وزارت  توافق  براساس 

خصوصی، آزمون کانکور متفرقه در سوم و چهارم ماه میزان 
برگزار می شود. تا کنون میزان اشتراک کننده گان در این 

آزمون مشخص نیست.
توافق وزارت تحصیالت عالی و نهادهای تحصیلی 

خصوصی روی طرح درازمدت
نیز  عالی  تحصیالت  وزارت  سخنگوی  حال  همین  در 
دانشگاه های  کانکور  آزمون  برگزاری  طرح  که  می پذیرد 
خصوصی از سوی کمیته ملی کانکور برگزار نشده و این 
آزمون توسط خود نهادهای تحصیلی خصوصی گرفته شده 
است. فصیل امین، سخنگوی این وزارت اما می گوید که روز 
یک شنبه، سی ویکم سنبله، با نهادهای تحصیلی خصوصی به 
توافق رسیده اند که در سال های بعدی طرح دراز مدت را که 
همانا برگزاری آزمون کانکور دانشگاه های خصوصی توسط 

وزارت تحصیالت عالی است، عملی کنند.
طرح  دو  عالی  تحصیالت  وزارت  که  گفت  امین  آقای 
کانکور  آزمون  برگزاری  برای  را  دراز مدت  و  کوتاه مدت 
دانشگاه های خصوصی روی  دست داشت. به گفته او، این 
وزارت در این دور برگزاری آزمون کانکور، از طرح کوتاه مدت 
که همانا نظارت از این پروسه بود، استفاده کرده است. او 
افزود که کمیته ملی امتحانات کانکور، هیأتی را برای نظارت 

واگذاری کانکور دانشگاه های خصوصی 
به تحصیالت عالی به سال آینده ماند

روز  برای  معکوس  شمارش 
دور  انتخابات  رأی دهی 
شانزدهم مجلس نماینده گان 
معدود  بود.  شده  آغاز 
مانده  انتخابات  به  روزهایی 
بود که خبرهای ناگواری از راه 
انتخاباتی  کارمند  »پنج  رسید: 
فوزیه گیالنی در ولسوالی ادرسکن تیرباران شدند.« 
را  کمپین هایش  تا  بود  کافی  برایش  رویداد  همین 
در  انصرافش  از  هوادارانش  به  کند.  متوقف  کلی  به 
رفتن به مجلس خبر داد. او حاال اما به دور از دنیای 
شلوغ سیاست، تاجر موفقی است که می خواهد بنیاد 
و  معلوالن  بی سرپرست،  کودکان  برای  را  خیریه ای 

افراد نیازمند بنیان گذاری کند.
فوزیه گیالنی در روزهای جوانی عضو انجمن هدف در 
هرات بود. وی در گذشته با مریضی دست وپنجه نرم 
می کرد. داکتر معالج او برایش توصیه می کند که برای 
به دست آوردن سالمتی اش، ورزش کند. روزگاری که 
طالبان قمچین به دست در جاده ها متفرق بودند و 
نمی گذاشتند که مردمان شهر به آزادی نفس بکشند، 
وی به دور از چشم کسان برای مداوای خود، دست 
زمان  آن  در  ورزش می کند.  مدام  و  کار می شود  به 
او ترجیح می دهد که هنگام کار در انجمن، بیش تر 

تمرکزش را روی ورزش بگذارد.
رشته های  وی  امنیتی،  شدید  مشکالت  وجود  با 
پرورش اندام، یوگا و ایروبیک را در حوزه جنوب غرب 
ترویج داد. انجمن هدف در کنار ورزش، به درس های 
طالبان،  دوره  از  بود. پس  فعال  نیز  زبان  و  حرفه ای 
جمعی از کارمندان خارجی مؤسسه ها نیز پیش وی 
هر  گذشت  با  می آموختند.  چیزهایی  و  می آمدند 
در  که  می گرفتند  عالقه  بانوان  از  زیادی  شمار  روز 
برنامه های انجمن هدف اشتراک کنند. مقام رهبری 
کار  بهانه ی حساسیت  به  اما  هرات  والیت  زمان  آن 
آنان با باورهای سنتی جامعه، درب انجمن را بستند. 
این که  تا  بانوان دو روز در سکوت مطلق فرو رفتند 
امور  انجمن را دوباره گشود و  گیالنی خودش درب 

آن را منسجم کرد.
در جریان کارهای اجتماعی ، فوزیه گیالنی برای دور 
پانزدهم مجلس نامزد شد و با به دست آوردن اکثریت 
آرا به مجلس نماینده گان رفت. او تمامی کارکردهای 

را به مقصد امارات متحده عربی ترک کند. خروج او 
از کشور در آن برهه، واکنش هایی را در نشریه های 
محلی به همراه داشت. بانو گیالنی اما می گوید که به 
دلیل تهدیدها مجبور شد از ادامه کمپین هایش بگذرد 

و رو به کارهای شخصی بیاورد. 
او تابعیت تازه ای نگرفت، اما به جای آن ترجیح داد 
که کارهای شخصی  را برای پر کردن اوقات فراغتش 
در آن جا آغاز کند. بانو گیالنی نخست شرکت خرید و 
فروش جایداد را در امارات متحده عربی بنیان گذاری 
کرد و توانست موفقیت چشم گیری را در تجارت تجربه 
تجارتی اش، یک کمپنی  کارهای  ادامه  در  کند. وی 
امنیتی را نیز در دبی اساس گذاشت؛ کمپنی ای که 
امور آن با رهبری فوزیه گیالنی به خوبی پیش می رود. 
چندی پس از ایجاد این کمپنی، وی از سوی حکومت 
که  گرفت  لقب  بانویی  اولین  عربی  متحده  امارات 

توانسته شرکت موفق امنیتی را در آن جا ایجاد کند.
بانو گیالنی هم زمان با سایر مشغله های کاری، درس  
نیز  مقطع ماستری اش را در رشته حقوق بین الملل 
ادامه داده است. وی از آن جایی که با ورزش میانه ی 

پنج ساله اش را در قالب تصویر و کلیپ تصویری پیش 
احراز  برای  دوباره  وی  روزگاری،  داشت.  نگه  خود 
مستقل  کمیسیون  ثبت  را  نامش  مجلس  کرسی 
دلیل  به  کمپین ها،  باری  جریان  در  کرد.  انتخابات 
نامزدان  با سایر  مناظره  در  از شرکت  کم بودن وقت 
انصراف داد. گیالنی با اتکا به کارکردهایش استدالل 
می کرد که برای مناظره با نامزدان، نیاز دارد تا تمامی 
دست آورد هایش را به مردم شرح دهد و عالوه بر آن، 
طرح هایش را نیز بازگو کند، خواسته ای که برآورده 

نشد.
نرفت.  پیش  خوب  او  برای  اما  کمپین ها  وضعیت 
گروه طالبان ۱۰ کارمند کمپین او را ربودند و پس 
از رهایی پنج تن از آنان، سایر کارمندان را تیرباران 
کردند. در میان کشته گان، به شمول برادر شوهر وی، 
دو نفر از اقارب او نیز جان  دادند. گیالنی پس از آن 
را به عهده گرفتند،  حمله که طالبان مسوولیت آن 
به هوادارانش  و  را در جا متوقف کرد  کمپین هایش 
برود.  مجلس  بعد  دور  به  نمی خواهد  که  فهماند 
صدمه ی روحی و تهدیدها سبب شد که گیالنی کشور 

خوبی دارد، آن را راه کار مفید در زنده گی می خواند. 
ورزش  مداوم  روزانه  کاری،  مشغله های  وجود  با  وی 
می کند و ورزش را به عادت بدل کرده است. فوزیه 
دنیای  در  پیش رفت  وجود  با  که  می گوید  گیالنی 
تجارت، نمی خواهد موفقیتش را به رخ دیگران بکشد. 
از دید او، کرسی مجلس نقشی در باز کردن راه او را 
به دنیای تجارت نداشته است و می خواهد که با به 
راه انداختن بنیاد خیریه، کمک ها به نیازمندان را به 

شکل گسترده آغاز کند.
بانو گیالنی می گوید که نسبت به کارهای سیاسی، در 
مردمش  اما  آرامش می کند،  احساس  تجارت  دنیای 
بنیاد  می خواهد  تازه گی  به  او  است.  نبرده  یاد  از  را 
و  معلوالن  بی سرپرست،  کودکان  برای  را  خیریه ای 
سایر اقشار نیازمند جامعه ایجاد کند؛ بنیادی که بتواند 
استعداد کودکان و معلوالن را شکوفا کند و آینده آنان 
را به دور از کمک دیگران و به شکل خودکفا رقم زند. 
این که فوزیه گیالنی می تواند موفقیت های تجارتی اش 
را در امور خیریه هم تکرار کند یا خیر، زمان مشخص 

خواهد کرد.

فوزیهگیالنی؛
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حسیب بهش

عبداالحمد حسینی

از موفقیت در تجارت تا ایده ساخت بنیاد خیریه
فوزیه گیالنی در روزهای جوانی عضو 

انجمن هدف در هرات بود. وی در 
گذشته با مریضی دست وپنجه نرم 

می کرد. داکتر معالج او برایش توصیه 
می کند که برای به دست آوردن 

سالمتی اش، ورزش کند. روزگاری 
که طالبان قمچین به دست در جاده ها 

متفرق بودند و نمی گذاشتند که 
مردمان شهر به آزادی نفس بکشند، 

وی به دور از چشم کسان برای مداوای 
خود، دست به کار می شود و مدام 

ورزش می کند. در آن زمان او ترجیح 
می دهد که هنگام کار در انجمن، 
بیش تر تمرکزش را روی ورزش 

بگذارد.



تمام روزهای هفته در اداره ی لوی سارنوالی، شهروندان برای اجرای کار های شان مراجعه می کنند و 
اما روز های دوشنبه، متفاوت تر از سایر روزها در این اداره است. با روی کار آمدن آقای محمدفرید 
حمیدی به حیث لوی  سارنوال، بیش از سه سال است که روزهای دوشنبه را برای دیدار رودررو با 

شهروندان برای شنیدن مشکالت و رسیده گی به آن ها؛ اختصاص داده است. 

دوشنبه
شماره 3196

1 میزان 1398
23 سپتامبر 2019
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
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اداره ی  در  هفته  روزهای  تمام 
برای  شهروندان  لوی سارنوالی، 
مراجعه  کار های شان  اجرای 
دوشنبه،  روز های  اما  و  می کنند 
در  روزها  سایر  از  متفاوت تر 
آمدن  روی کار  با  است.  اداره  این 
حیث  به  حمیدی  محمدفرید  آقای 
لوی  سارنوال، بیش از سه سال است 
دیدار  برای  را  دوشنبه  روزهای  که 
شنیدن  برای  شهروندان  با  رودررو 
این  است.  داده  اختصاص  آن ها؛  به  رسیده گی  و  مشکالت 
دیدار ها از نخستین  روزها تا اکنون هیچ گاهی ترک نشده است. 
آقای حمیدی که پیش از این، تجربه ی کاری در مهم ترین 
نهاد ها برای تأمین و دست رسی مردم به عدالت را دارد، بودن 
در کنار مردم و اهمیت این دیدارها، شنیدن مشکالت مردم 
و تالش برای تأمین حقوق و عدالت برای شهروندان را بیش 
از دیگران درک و آن را از اولویت های کاری اش دانسته است.

ابتکار یک مقام  گذشت زمان ثابت ساخت که این نخستین 
عالی رتبه ی دولتی، به ویژه فرد عالی رتبه ای که می تواند عدالت 
را تأمین و مردم را به حقوق اساسی و اجتماعی شان بر ساند، 
از  جدیدی  چهره ی  و  داشت  پی  در  را  مردم  رضایت  چقدر 

رویه ی اداری و عدلی را در برابر مردم، به نمایش گذاشت.
پیش تر از این، سال ها اداره ی لوی سارنوالی به عنوان یک اداره ی 
غرق در فساد شناخته می شد و شهروندان برای رسیده گی به 
قضایای شان با ترس و دل هره به آن مراجعه می کردند و این 
اداره و مسووالنش در افکار عمومی کم تر از زندان و زندان بانان 
نبود. اکنون این باور ها جلوه ی دیگری یافته است و مردم با 
اطمینان و اعتماد مراجعه می کنند و می دانند که گوشی برای 
شنیدن درد ها و مشکالت و دست های قدرت مند قانون برای 

حمایت از آن ها در این نهاد وجود دارد.
من به عنوان یک شهروند مسوول و عضو کوچک خانواده ی 
سارنوالی، شاهد یک روز دوشنبه در لوی سارنوالی بودم. این را 
می نویسم تا در میان این همه روایت ها از کم کاری های اداره ها 
و مسووالن دولتی، کارکرد لوی سارنوالی الگویی باشد برای سایر 
اداره ها تا همه مسووالن و کارمندان دولتی، خودشان را موظف 

برای خدمت گزاری و تطبیق قانون بدانند، نه بادار و حاکم. 
کار در روزهای دوشنبه در لوی سارنوالی برخالف دیگر روز ها از 
ساعت شش صبح آغاز می شود. مردان و زنانی از گوشه گوشه ی 

افغانستان، از مرکز و والیت ها مراجعه می کنند.
مرد ریش سفیدی  که به چشم هایش عینک قطور ذره بینی مانده 
است، برای رسیده گی به قضیه ی قتل پسرش و مجازات قاتالن 
آمده است. مرد میان سال دیگر که باالی پسر ۱۲ساله اش تجاوز 
صورت گرفته، آمده است تا عامالن آن مجازات و زندانی شوند. 
مرد و زن دیگر که به دختر زیر سن شان تجاوز شده است، با 
گلوی پر از بغض و اندوه، خودشان را به کابل رسانده اند. پیرزن 
دیگری ورق عریضه ای در دست دارد تا یگانه فرزندش را که 

نان آور خانه بود، از زندان رها سازد.
آن سوتر زن جوانی که کودک دو ساله ای به همراه دارد، ادعا 
دارد که خانواده ی شوهرش او را مورد خشونت قرار می دهند. و 
ده ها تن دیگر از این نوع دردهای مشترک که روایت و شنیدن 
سنگین تر  شنونده  هر  سینه ی  در  را  اندوه  و  درد  حجم  آن 

می کند.
کارمندان موظف نام  های هر یک از مراجعه کننده گان را ثبت 
لست مالقات نموده و آن ها را رهنمایی می کنند. به گفته ی 
آن ها در روزهای دوشنبه، معموالً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر مراجعه  
می کنند و در بعضی دوشنبه ها تعدادی از مراجعه کننده گان که 
نمی توانند لوی  سارنوال را مالقات کنند، آقای حمیدی روزهای 

سه شنبه را هم برای مالقات با آن ها اختصاص می دهد. 

یاد آوری  می توان  گام  نخستین  این  از  که  مثبتی  نکته ی 
کرد، رفتار خوب توأم با احترام و عزت کارمندان با مراجعان 
یا  و  بزرگ تر  سن شان  مران(  و  )زنان  آنانی  که  برای  است. 
ویژه  به  زنان  اولویت داده می شود. سپس  بیمار هستند حق 
زنانی که طفل شیرخوار یا خردسن دارند و به تعقیب آن به 
سایر مراجعه کننده گان طور نوبت به دفتر کاری لوی سارنوال 

رهنمایی می شوند.
دفتر کاری لوی سارنوال در حدود چهار در هفت متر و در منزل 
اول عمارت ساده ی دو طبقه ای است که با گذشتن از اولین 

دفتر رهنمایی، وارد آن می شویم.
به  روزها  دیگر  از  وقت تر  دوشنبه  روزهای  در  آقای حمیدی 
صرف  مختصری  صبحانه ی  می شود.  حاضر  کاری اش  دفتر 
از  دفترش  همکاران  از  صبحانه  صرف  هنگام  در  و  می کند 
تعداد مراجعه کننده گان، رفتار خوب با آن ها و حضور رییسان 

بخش های لوی سارنوالی، اطمینان حاصل می کند.
مالقات مراجعین آغاز می شود. لوی سارنوال به چوکی پشت میز 
کاری اش می نشیند. در کنار میز تعدادی از رییسان و مشاوران 
حقوقی لوی سارنوالی به ترتیب قرار می گیرند و چوکی دیگری 

رودرروی لوی سارنوال برای مراجعین گذاشته می شود.
برخی ها  می شوند.  کاری  دفتر  وارد  نوبت  به  مردان  و  زنان 
مشکالت شان را از پنج  تا ۱۰ دقیقه بیان  می کنند و برخی ها 
که قربانی جرایم سنگین تر شده اند، ۱۵ دقیقه تا نیم ساعت 
صحبت می کند و چند و چون قضیه ی شان را توضیح می دهند.

حوصله ی  و  صبر  است،  تحسین  قابل  بخش  این  در  آن چه 
آقای حمیدی برای شنیدن حرف های مردم است. حتا چندین 
به  بیان کردند، ربطی  را  مواردی که مراجعین مشکالت شان 
مسوولیت و صالحیت کاری اداره ی لوی سارنوالی نداشت و اما 
آقای حمیدی با دقت آن ها را گوش کرد و رهنمایی حقوقی 

برای انجام کارشان ارایه کرد.
 مالقات با هر یک از شهروندان با سالم و احوال پرسی و این 
 که از کجا و چگونه آمده اند، آغاز می شود. پرسش هایی در میان 
صحبت مراجعین مطرح می کند و پس از این که حرف های 
ابراز اطمینان برای رسیده گی  با دل جویی و  آن ها تمام شد، 
قانونی و به موقع به قضایای شان، عریضه و درخواست آن ها را 
احکام می نویسد و به رییس مربوط که در دفتر کاریش حضور 
دارد تسلیم و شخص متضرر را به آن معرفی می کند و هدایت 
تا از چگونه گی اجراآت و نتیجه ی آن دوباره به وی  می دهد 

اطمینان بدهد.
شهروندان یکی پی دیگر وارد می شوند و مشکالت شان را بیان 
می کنند. صحبت ها و روایت های از ظلم، قتل، جراحت، دزدی، 
بدرفتاری، نقض حقوق، تجاوز، خودسوزی، بددادن، زورگویی 
قدرتمندان محلی، غصب، فساد، قانون شکنی و ده ها جنایت 
دیگر که سنگینی آن قامت هر انسانی را خم و دیده گان هر 

صاحب وجدانی را اشک بار می سازد. 
دقایق  که  پیرمردی  می شود.  چاشت   ۱۲ به  نزدیک  ساعت 
قبل وارد شده بود تازه حرف هایش را شروع می کند، دست یار 
آقای حمیدی اشاره می کند که نان چاشت آماده شده است. 

آقای حمیدی با اندکی لبخند می پرسد: »به چاشت چه چیزی 
پخته کردید؟« دست یار با ادای احترام پاسخ می دهد: » صیب 

شوله ی غوربندی و کمی سبزی پالک پخته کردن.«
آقای حمیدی دوباره می گوید: »برای ما سه نفر همین جا نان 

بیارید که با هم می خوریم و قصه هم می کنیم.«
سپس رو به پیرمرد می کند و می گوید: »خوب! کاکا، گپ  ها و 

مشکالت ته بگو. چی مشکل داری؟«
پیر مرد دوباره حرف هایش را ادامه می د هد: »سارنوال صیب، ما 
مردم اطراف به غیر ای دهقانی و باغ داری و مالداری کسب و 
کاری دیگه ای نداریم. شکر خدا سه چهار بسوه زمین زراعتی و 
گل به روی تان چند دانه گاو، بز و گوسفند دارم که روزگارمانه 
ای طریق همینا پیش می بریم. دو سه سال پیش َد ولسوالی، 
پیسه دارا و زوردارای منطقه مان آمدن که زمین هاته بفروش 
که بخریم. به خاطری که زمین های مه َد لب سرک اس و جوی 
آب هم باالیش و جایش خوب اس شوقی شدن. مه گفتم زمین 
مه فروشی نیست، چندین مراتب آمدن اما مه حاضر نشدم. 
چند بار تهدید کردن. آب زمین های مه قطع کردن اما بازهم 

مه حاضر نشدم.
یک روز با بچه ام گل احمد که یگانه اوالدم بود، زمین ره آبیاری 
می کدیم که دوباره پیدا شدن و دوباره تکرار کردن که حتماً 
باید زمین ره به اونا بفروشم اما مه بازهم قبول نکردم. همراه 
مه دست به یخن شدن. ده همی وقت گل احمد که کمی از ما 
دور بود به عجله به طرف ما آمد که مره از دست شان خالص 
کنه که یکی دیگه از همراهاش از جیبش یک چاقو کشید و به 

طرف گل احمد دوید و چندین چاقو به شکم و سینه اش زد.
وقتی دیدن که بچم زخمی شد و ده زمین در بین خون غلتید، 

َد موترشان سوار شدن و گریختن«
در این هنگام چشم های پیر مرد پر از اشک شد و ادامه داد: 
»سارنوال صیب، بچم اول زخمی شد، تا موتر پیدا کردم و به 
طرف شفاخانه والیت حرکت کدیم دیر شده بود، َد مسیر راه 
سرش به سر زانوم بود که وفات کرد. دو سال می شد که زن 
قریب  که حالی  بود  و صاحب یک دخترک شده  بود  گرفته 
یک ساله شده. مه با ای پیری چی قسم مسوولیت روزگار و 

سرپرستی نواسه و بیوه ی بچه خوده پیش ببرم.« 
حالی  کردم.  عریضه  محکمه  به  سارنوالی  به  قوماندانی  »به 
می کنن  تهدید  مره  کردم  عریضه  باالی شان  که  خاطری  از 
و می گن عریضه ته پس بگیر. لیکن مه اگه کشته هم شوم 
عریضه مه پس نمی گیرم و نمی مانم که خون اوالدم پایمال 

شوه.
اونا  حالی به پیش شما آمدم که مه به والیت رفته نمیتانم. 
از شما  و  از خدا می شه  و مسلح هستن.  دار  پیسه  و  زوردار 
قاتلین بچه مه  ببرین و  َد همی جا خودتان پیش  دوسیه مه 

جزا بتین.«
حرف های پیرمرد با این جمالت تمام می شود. دست مالی از 

جیبش بیرون می کند و اشک های صورتش را پاک می کند.
آقای حمیدی ضمن دلداری به پیرمرد، اطمینان می دهد که به 
قضیه اش به صورت جدی و قاطع رسیده گی می شود. قانون و 

عدالت را باالی مجرمان تطبیق و آن ها را به جزای اعمال شان  
خواهند رساند.

روی عریضه ی پیر مرد حکم می نویسد و به مسوول دفتر خود 
استیناف والیت  به سارنوالی  هدایت می دهد که همین حاال 
تماس تیلفونی بگیرد تا متهمان را جلب و گرفتار، با دوسیه 

مربوط به مرکز ارسال کند.
لوی سارنوال دوباره رو به پیر مرد کرده و می گوید: »خوب! کاکا 
جان، تشویش نکن. همکارای ما قضیه ته بسیار به خوبی و 
قانونی پیش می برن و جزای مجرمین ره می تن. اگر بازهم در 
لوی سارنوالی کسی کارشکنی کرد یا به خاطر اجرای کارهایت 
پول و رشوت خواستن، به دفتر خودم بیا یا که به شماره ی 
۱۸۰ یک زنگ بزن. ان شاءاهلل که عاجل به مشکلت رسیده گی 
می کنن. حالی بیا به خیر که با هم نان بخوریم و کمی از وطن 

و دوران جوانی ها قصه کن.«
پیرمرد با آن  که امتناع می کرد اما آقای حمیدی به نان خوردن 
یک جای دور یک سفره، اصرار می کرد. سفره روی میز هموار 
شد. از من هم دعوت شد تا در غذای این سفره شریک شوم. 
سفره چیده شد. در جریان صرف غذا از آقای حمیدی خواهش 
دفتر  در  نیز  من  شنبه  دو  روزهای  در  دهند  اجازه  تا  کردم 

کاری شان حاضر باشم. با ابراز خوشحالی و استقبال پذیرفت.
در موقع صرف نان از آقای حمیدی پرسیدم که دیدارها با مردم 
است؟  کرده  وارد  لوی سارنوالی  در  را  تسهیالت  و  تغییر  چی 
منفی  نگاهی  با  لوی سارنوالی  به  مردم  گذشته ها  »در  گفت: 
به  قضاوت ها  و  نگاه  این  حال  که خوش بختانه  می نگریستند 
است  این  مراجعه ی مردم، گواه  و  تغییر کرده  گونه ی مثبت 
که آن ها به اجراآت لوی سارنوالی، باورمند هستند. در کنار آن، 
این دیدارها ما را کمک کرده است تا روی اصالحات داخلی، 
نظارت از عمل کرد سارنواالن، کاستی ها در اجراآت سارنواالن، 
رویه ی سارنواالن با مراجعان، متضرران و متهمان، جلوگیری 
از فساد؛ تمرکز و برنامه هایی را برای رفع این چالش ها طرح 

و عملی کنیم.
با  کمیشن کاران  عنوان  به  تعدادی  گذشته ها  در  همین گونه 
رسیده گی  و  کارها  اجرای  برای  ما،  عزیز  مردم  فریب  و  اغوا 
مطالبه  رشوت  و  پول  مختلف،  عناوین  به  قضایای شان  به 
می کردند که این دیدارها ما را کمک کرد تا آن ها را شناسایی 

و دست شان را از این اداره کوتاه سازیم.
در روزهای نخست که این دیدارها را آغاز کردیم، بیش تر از ۸۰ 
درصد شکایات از اجراآت سارنواالن و شعبات مربوط بود که 
خوش بختانه در این اواخر این شکایت ها به کم تر از ۱۰درصد 
این  که مراجعین در  اول  دارد.  این دو دلیل  و  رسیده است. 
صورت مواجه شدن با اجراآت غیر قانونی سارنواالن با رهبری 
این  دوم  و  اطالع رسانی  می کنند  و  همکاری  لوی سارنوالی 
 که سارنواالن می دانند که مکانیزم های نظارتی وجود دارد و 

اجراآت غیر قانونی شان تحت پی گیرد قرار خواهد گرفت.
مهم ترین مورد برای ما این است که با تطبیق این برنامه ها 
میان مردم و مقامات حکومتی، فاصله میان مردم و حکومت 
خصوص  به  دولتی  ادارات  با  مردم  همکاری  و  رفته  بین  از 

لوی سارنوالی روز تا روز تقویت و افزایش می یابد.«
الهی،  بار  در  به  شکرگزاری  و  نان  صرف  از  پس  پیرمرد 
دعا  امید  و  بغض  از  پر  با صدای  و  کرد  بلند  را  دست هایش 
کرد: »خدایا انسان هایی که به خاطر عدالت و حق مردم مظلوم 
در  و  برکت  عمر شان  َد  می کشن،  زحمت  صادقانه  بیچاره  و 
کارشان موفقیت نصیب کن. خداوندا صلح، اتفاق و اتحاد ره 

نصیب همه بگردانی. آمین یا رب العلمین!«
و با این دعای پیر مرد، از لوی سارنوال خداحافظی می کنم و از 
دفتر کاری اش بیرون می شوم. وقتی دوباره به محل انتظار خانه 
سر می زنم، هنوز تعداد زیادی از مردم در نوبت اند تا با آقای 

حمیدی دیدار کنند و مشکالت شان را بیان کنند.

روایت یک اعتماد برای عدالت
دوشنبه ها در لوی سارنوالی:

عبدالقهار فرخ سیر 
رییس اطالعات و 

ارتباط عامه

می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مربوط  برنامه های  درصد   9۰ که 
شده  تکمیل  انتخابات  روز  به 
از  ابراهیمی،  عبدالعزیز  است. 
مستقل  کمیسیون  سخنگویان 
انتخابات، روز یک شنبه، سی ویکم 
روزنامه ۸صبح گفت که  به  سنبله، 
باقی مانده  درصد   ۱۰ است  قرار 
این برنامه ها نیز تا یکی - دو روز 
پیش از روز برگزاری انتخابات تکمیل شود. ابراهیمی هم زمان 
تهدیدات امنیتی را از چالش هایی خواند که بعضاً باعث کندی 
که  کرد  امیدواری  ابراز  او  است.  انتخابات شده  زمینه  در  کار 
امنیت  خود  تعهد  مطابق  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای 

برنامه های مربوط به روز انتخابات را تأمین کنند.
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان پنج روز 
زمان باقی مانده است. روند انتقال مواد حساس و غیرحساس 
طور  همین  و  ولسوالی ها  مراکز  به  والیات  مراکز  از  انتخاباتی 
استخدام کارکنان روز انتخابات، تا کنون تکمیل نشده است. 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات وعده می دهند که تا یکی 
- دو روز پیش از روز انتخابات این دو ماموریت را نیز موفقانه 

انجام خواهند داد.
طبق معلومات عبدالعزیز ابراهیمی، مواد حساس و غیرحساس 
ولسوالی   ۱۲7 به  سنبله،  سی ام  شنبه،  روز  شام  تا  انتخاباتی 
رسیده بود. او گفت که نهادهای امنیتی و دفاعی کشور وعده 
پنجم  تا  را  انتخاباتی  غیرحساس  و  مواد حساس  که  کرده اند 
کنند.  منتقل  هوا  و  زمین  از  نیز  ولسوالی ها  سایر  به  میزان 
انتقال این مواد از مراکز والیات به مراکز ولسوالی ها در  روند 
بیست ودوم سنبله آغاز شد و قرار است تا چهار روز دیگر تکمیل 

شود. 
ولسوالی   364 مجموع  در  محلی،  ارگان های  معلومات  طبق 
رسمی و ۱۱ ولسوالی غیررسمی در سراسر کشور وجود دارد. با 
این حال، تعداد ولسوالی هایی که قرار است در آن ها انتخابات 
مستقل  کمیسیون  است.  نشده  مشخص  هنوز  شود،  برگزار 
انتخابات برای برگزاری انتخابات در پنج هزار و 373 مرکز اعالم 
آماده گی کرده است. طبق معلومات این کمیسیون، از میان این 
مراکز، 43۱ مرکز آن به دلیل تهدیدات امنیتی بسته گزاش 

تهدیدات امنیتی با چالش همراه است. او از جانب دیگر، گفت 
مرد  محرم  آن که  از  - پس  زن  کارکنان  استخدام  که مشکل 
برای آن ها در نظر گرفته شد - برطرف شده است. ابراهیمی اما 
مشخص نساخت که در کدام والیات یا ولسوالی ها، کار استخدام 

کارکنان روز انتخابات با چالش همراه شده است.
منظور  به  که  می گوید  هم چنان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

90 درصد برنامه های روز انتخابات تکمیل شده است

شده است. عبدالعزیز ابراهیمی می گوید که مسووالن نهادهای 
امنیتی و دفاعی کشور وعده کرده اند که در روز انتخابات، امنیت 
این مراکز را نیز تأمین خواهند کرد. مسووالن این نهادها این 
فوق العاده  نشست  یک  در  سنبله،  سی ام  شنبه،  روز  را  وعده 

امنیتی به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده اند.
کمیسیون مستقل انتخابات هم چنان می گوید که کار استخدام 
و آموزش کارکنان روز انتخابات نیز پیش رفت قابل مالحظه ای 
داشته است. این کمیسیون قباًل گفته بود که برای روز انتخابات 
به حدود ۲۰۰ هزار کارکن انتخاباتی نیاز دارد. طبق معلومات 
عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، 
استخدام  برای چهار هزار و ۵۰۰ مرکز  انتخابات  کارکنان روز 
او گفت که  نفر می شود.  شده اند که شامل ۱9۱ هزار و ۱44 
برنامه آموزش نصفی از این کارکنان تطبیق شده است و قرار 
است برنامه آموزش نصف دیگر امروز دوشنبه آغاز شود. ابراهیمی 
بیان داشت که کارکنان روز انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات 
رأی دهی،  مراکز  مدیران  ولسوالی ها،  آمران  و  آموزگاران  شامل 
رییسان محالت رأی دهی، ماموران تثبیت هویت رأی دهنده گان 

و ماموران دستگاه های انگشت نگاری می شوند.
انتخابات تأیید کرد که کار  این سخنگوی کمیسیون مستقل 
دلیل  به  والیات  از  بعضی  در  انتخابات  روز  کارکنان  استخدام 

خارجی  و  داخلی  نهاد   ۱۱۵ برای  انتخابات  روز  از  نظارت 
اعتبارنامه توزیع شده است. طبق معلومات عبدالعزیز ابراهیمی، 
از مجموع هژده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، نُه تن آن ها تا 
کنون ناظران شان را برای نظارت از روز انتخابات به کمیسیون 
مستقل انتخابات معرفی کرده اند. به صورت مجموعی تا کنون 
۱۱۰ ناظر برای نظارت از روز انتخابات به کمیسیون مستقل 
انتخابات معرفی شده اند. این ناظران تا دو روز پیش از انتخابات 
از  رسمی  صورت  به  را  خود  نظارت  کارت  که  دارند  فرصت 

کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کنند.
انتخابات  دیده بان  برنامه های  مسوول  شینواری،  حبیب اهلل 
برای  انجام شده  پیش رفت های  با  نسبت  »ایتوا«،  یا  افغانستان 
ابراز خرسندی می کند. شینواری از جانب دیگر  روز انتخابات 
می گوید که امیدوار است آن چه را کمیسیون مستقل انتخابات 
گزارش داده است، صحت داشته باشد. او تأکید کرد در صورتی 
برگزاری  است  آن  بهتر  باشد،  نداشته  گزارش صحت  این  که 

انتخابات برای دست کم یک هفته به تعویق انداخته شود. 
قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا پنج روز دیگر در ششم 
میزان برگزار شود. برای این انتخابات، هژده نفر نامزد شده اند. 
از میان این نامزدان، شیدامحمد ابدالی و زلمی رسول، بدون 
انصراف رسمی از نامزدی شان، با دسته انتخاباتی محمداشرف 
در  نیز  اتمر  محمدحنیف  انتخاباتی  دسته  پیوسته اند.  غنی 
انتخاباتی  کارزارهای  صحنه  به  ورود  از  داخلی،  فروپاشی  پی 

خودداری کرده است.
و  هزار   64۵ و  میلیون  نه  پیش رو  انتخابات  در  شرکت  برای 
۲۸3 نفر واجد شرایط رأی دهی نام نویسی شده اند. هزینه این 
انتخابات ۱49 میلیون دالر تعیین شده است. نهادهای امنیتی 
و دفاعی کشور گفته اند که این انتخابات را با گماشتن 7۲ هزار 
نیروی نظامی تأمین امنیت خواهند کرد. ۲۰ هزار نیروی نظامی 
دیگر نیز در روز انتخابات در حال آماده باش قرار خواهند داشت 

تا در صورت نیاز به مقابله تهدیدات بروند.
انگشت نگاری  تکنولوژی  از  استفاده  با  میزان  ششم  انتخابات 
که  است  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون  می شود.  برگزار 
39 هزار و ۵44 دستگاه انگشت نگاری را برای استفاده در روز 
انتخابات آماده کرده است. گفته شده است که استفاده از این 
دستگاه ها در جلوگیری از تقلب و تأمین شفافیت انتخابات مؤثر 

خواهد بود.

خلیل اسیر

کمیسیون مستقل انتخابات:

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که 90 درصد 
شده  تکمیل  انتخابات  روز  به  مربوط  برنامه های 
است. عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان کمیسیون 
روز یک شنبه، سی ویکم سنبله،  انتخابات،  مستقل 
درصد  ده  است  قرار  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
باقی مانده این برنامه ها نیز تا یکی - دو روز پیش 
ابراهیمی  شود.  تکمیل  انتخابات  برگزاری  روز  از 
از چالش هایی خواند  را  امنیتی  تهدیدات  هم زمان 
شده  انتخابات  زمینه  در  کار  کندی  باعث  بعضاً  که 

است.
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7
موالنا عبداهلل شفیقی  هروی؛ 

گوهر گم نام 
نامش برای اهل علم و ادب در 
هرات آشنا است، اما مردم 
عام او را کم تر می شناسند. 
دلیلش شاید گوشه نشینی 
در  او  کم رنگ  حضور  و 
اجتماع و محافل علمی ـ ادبی 

باشد. 
موالنا عبداهلل شفیقی  هروی، 
 ۱3۱3 سال  در  دین،  عالم   و  عارف  ادیب،  شاعر، 
خورشیدی در هرات زاده شد و علوم دینی را در همین 

شهر فرا گرفت. 
مدت ها در مکانی که  گفته می شود روزگاری خواجه 
 عبداهلل انصاری در آن چله می نشست، عبادت می کرد، 
و  دست نوشته ها  تصحیح  سرگرم  خانه   در  حاال  ولی 

اشعار خود است. 
از دید او ادبیات از مسیر اصلی خود خارج شده و به 
بی راهه رفته است، ولی شاعران و نویسنده گان نباید 

اجازه دهند زبان اصالت خود را از دست دهد. 
موالنا شفیقی  هروی فارسی  دری را زبانی واحد دانسته 
در  فارسی  واژه های  کارگرفتن  بر  مبنی  انتقادها  و 
افغانستان را نادرست می داند. او سال ها قبل رندیات و 
طنز هم می نوشت، ولی حاال نوشته های طنزی خود را 

از بین برده و نمی خواهد آن ها جایی نشر شود. 

مرد علم، اخالق، عرفان و ادب 
برای دیدار از خانقای که موالنا عبداهلل شفیقی  هروی 
نشانی  شدم.  هرات  کهنه ی  شهر  راهی  بود،  آن  در 
درست و دقیقی از خانقاه نداشتم. با پرس و جو از مردم 
به کوچه ی »سنگ فرش« در بازار عراق، جایی در شهر 

کهنه ی هرات، رفتم.
»خواجه  جامع  مسجد  در  موالنا  گفته  بودند  برایم 
چند  شدم.  قدیمی  مسجد  این  وارد  است.  رخ بند« 
سرگرم  مسجد  زیر زمین  در  پسر  و  دختر  کودک 
در  شفیقی  هروی  موالنا  ولی  بودند،  قرآن  آموزش 
مسجد نبود و امام مسجد یکی از شاگردانش را مامور 

کرد تا مرا به منزل موالنا ببرد. 
دروازه ی خانه ی موالنا را کوبیدم. پس از چند دقیقه، 
مردی کهن سال با ریش سفید، قد خمیده و عصایی 

که به دست لرزانش داشت، درب را باز کرد. 
او  از  جلوتر  خواست  مهمان نوازی  و  ادب  رسم  به  
کوچکش  کتابخانه ی  که  اتاقی  به  شوم.  خانه  وارد 
خواجه   ابوالخیر،  سعید  ابو  خیام،  شعر  کتاب های  با 
شده  پر  فارسی زبان  شاعران  دیگر  و  انصاری  عبداهلل 

بود، رهنمایی شدم.
موالنا شفیقی مدتی می شود خانقاهی که در بخش 
قدیمی مسجد جامع خواجه رخ بند بود و زمانی خواجه  
عبداهلل انصاری در آن چله می نشست را ترک کرده و 

در خانه سرگرم تصحیح آثارش است. 

پارسی را پاس  بداریم 
موالنا عبداهلل شفیقی  هروی، افزون بر عرفان، در شعر 
و ادب نیز دست باالیی دارد. از دید او فارسی و دری 
زبانی واحد و مشترک است و نمی توان این دو را از 

هم جدا کرد. 
افزایش  سبب  استعمار  که  دارد  باور  شفیقی  آقای 
کشورهای  حوزه ی  مردم  بین  لفظی  نزاع های 
فارسی زبان شده و با همین روش خواسته فرهنگ و 

زبان را تضعیف کند. 
او از آن چه که تالش ها برای تضعیف زبان فارسی و 
تقویت زبان های دیگر در افغانستان می داند، انتقاد دارد 
و می گوید به  دلیل کم رنگ شدن زبان  فارسی گاهی 

احساس می کند در »پشتونستان« زنده گی می کند. 
از  استفاده   برابر  در  انتقادها  شفیقی  هروی،  موالنا 
واژه های فارسی در افغانستان را امری نادرست می داند 
خود  غنی  ادبیات  با  فارسی  زبان  می کند  تاکید  و 
آینده  در  مانده،  پا برجا  قبل  که سال های  همان گونه 

هم پایدار خواهد ماند. 
شفیقی  هروی باور دارد که با گذشت زمان ادبیات از 
مسیر اصلی خود خارج شده و برخی شاعران با وارد 
کردن مفاهیم نو در شعر و ادب، اصالت زبان را آسیب 

رسانده اند.
از پیچیده گی در شعر  یک   دست بودن زبان و پرهیز 
و نوشته ها، مواردی است که آقای شفیقی  هروی به 
اهل ادب توصیه می کند. او به  گونه مثال به روان بودن 
اشعار حافظ اشاره می کند که در آن نوآوری های بی جا 
و بی مورد نشده است. شفیقی در شعری حافظ را چین 

مدح کرده است:

استاد غزل بود به  دنیا حافظ
بر عرش سخن نشسته باال حافظ

پیمانه به  کف گرفته سجاده به  دوش
در می کده و صومعه پیدا حافظ

موالنا عبداهلل شفیقی  هروی، تاکید  می کند که زبان 
همه ی دار و ندار مردم یک کشور است و اگر روزی 
مردم زبان خود را از دست بدهند، به این معنا است 
که وجودشان از دست رفته و در نبود زبان چیزی برای 

مردم نمی ماند.

گوهرهای گران بها را فراموش نکنیم
اهالی فرهنگ و ادب انتقاد همیشه گی شان این است 
فرهنگی  و  علمی  دولت مردان چهره های  و  مردم  که 
بها  آن ها  به  باید،  چنان که  و  سپرده  فراموشی  به  را 

نمی دهند. 
ولی شاه بهره، نویسنده و فعال فرهنگی در هرات، بر 
ایجاد ساز و کاری تاکید دارد که بر مبنای آن از حضور 
در  عرفانی  و  فرهنگی  علمی،  برجسته ی  چهره های 
دانشگاه ها و مراکز علمی استفاده شود تا داشته های 

آن ها به دانشجویان منتقل گردد. 
او به  عنوان مثال به موالنا شفیقی  هروی اشاره می کند 
که چرا از تجربه و اندوخته های علمی ایشان استفاده 
درست نمی شود. آقای بهره تجلیل و تمجید از عالمان 
از وفات  و چهره های شاخص علمی - فرهنگی پس 
حکومت  و  مردم  برای  و  دانسته  بی حاصل  را  آن ها 
گوش زد  می کند که قدر گوهرهای گران بهای علمی 

را تا زمانی که زنده  هستند بدانند.
مریم جامی، استاد دانشگاه هرات، نیز به این عقیده 
است که چهره های علمی نباید احساس کنند فراموش 
شده اند. از نظر او اگر تالش شاعران و فرهنگیان در 
زمان های گذشته نمی بود، امروز چیزی از ادبیات برای 
امروز  باقی نمی ماند و اگر شاعران و نویسنده گان  ما 
از  زیادی  میراث  فردا  نسل  برای  نکنند، شاید  تالش 

فرهنگ و زبان باقی نماند. 

تنها  نویسنده گان  و  شاعران  از  پشتی بانی 
وظیفه ی حکومت نیست

شنبه ی همین هفته در مراسمی از مجموعه ی شعر 
موالنا عبداهلل شفیقی  هروی، رونمایی شد. این کتاب 
»لیان   بنیاد  مالی  با کمک  و  است  شامل 3۱3 شعر 
امیری« نهادی که در بخش معارف و تحصیالت عالی 

فعالیت دارد چاپ شده است. 
دکتر داوود منیر، رییس انجمن ادبی هرات، شعرها و 
دوبیتی های این کتاب را عارفانه توصیف کرد که در آن 
افزون بر معانی و مفاهیم عرفانی، مضامین اجتماعی و 

اخالقی نیز به  چشم می خورد. 

افسوس که صلح ما همه جنگ بود     
برنامه نام ما همه ننگ بود

دور از صف پیکار رجزخوانی ما       
در پیش کسان حیله و نیرنگ بود

اسماعیل امیری، بنیان گذار بنیاد لیان  امیری، تاکید 
می کند با آن که پشتی بانی از فرهنگیان وظیفه ی اصلی 
حکومت است، اما در شرایط کنونی افغانستان مردم 
و بازرگانان هم باید وارد میدان شوند و از چهره های 
شاخص علمی - ادبی حمایت کرده و در حد توان آثار 

آن ها را چاپ کنند. 
آثار  هرات  دانشگاه  با  هم آهنگی  در  بنیاد  این 
نویسنده گان را بررسی و پس از تایید استادان دانشگاه 
ادبی هرات، هزینه ی  انجمن  از سوی  آثار  و تصحیح 

چاپ آن  ها را پرداخت می کند. 

محمدحسین نیک خواه 
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و  جمهوریت خواهی  بازار  روزها  این 
سیاسی  جامعه  در  دموکراسی باوری 
این  اگر  افغانستان  روشن فکری  و 
رگه های  که  بپذیریم  را  پیش فرض 
از روشن فکری در نسل پساطالبانِی 
و  کرده  نمو  نشو  افغانستان  جامعه 
سر  نادانی  و  جهل  خروارها  زیر  از 
برآورده؛ داغ و پر هیاهو است. بعد از 
گفت وگوها و رأی زنی های ناکام و لرزاِن نُه ماهه خلیل زاد نماینده 
ویژه ی امریکا برای راه یابی نقشه صلح از دل جنگ و خشونت در 
پس کوچه های جنگ زده و دودبوی افغانستان؛ دل هره و نگرانی 
به گذشته ی  را در دل روشن فکران شلعه ور کرده و عقب گرد 
سیاست مداران  و  چیزفهمان  برای  را  تاریک،  فضا  و  ناروشن 
از  ترس  و  است. همین دل هره  نموده  هراس انگیز  و  ترسناک 
بازگشت به دوره ی »سیاه« است که دموکراسی، حقوق بشر، 
حقوق زن، آزادی بیان و رسانه ها این روزها به »خط  سرخ« بدل 
گشته است و پاسبانی و نگه داشت از این ارزش ها که خون های 

زیادی برای حفظ و تداومش ریخته شده و احب گشته است.
در  چیست؟«  شما  سرخ  »خط  عنوان  تخت  که  کارزاری 
رسانه های اجتماعی بر سر زبان ها افتاد و بر دل ها نقش بست؛ 
نشان از آن دارد که این مؤلفه های بااهمیت و ارزش مند هستند. 
پرسش اساسی اما این است که روشن فکران نسل پساطالبان 
برای جاافتادن  بر پیش فرض مطرح شده چی کاری  تأکید  با 
این ارزش ها کرده اند؟ آیا روایت »جمهوریت خواهی« به روایت 
غالب در جامعه افغانستان تبارز کرده است و اگر پاسخ منفی 

نخبه گان  است.  مانده  پوشیده  و  مستور  پروژه بگیران  محدود، 
سیاسی و چیزفهمان اجتماعی از »جمهوریت« در هوتل های 
مجلل و در بین انبوهی از چک چک و همهمه با گوشت و پلو 
یاد کردند و  آن را نتوانستند که به گفتمان غالب و فراگیر بدل 
کنند؛ از امام مسجد تا دانشجو و کارگر و گادی وان و کفاش 
امروز از جمهوریت چیزی نمی دانند. به همین خاطر است که 
در  را  بیان  آزادی  و  زن  حقوق  دموکراسی،  ها  بسیاری  امروز 
تضاد با دین و فرهنگ بومی می انگارند و مخالفت شان را آشکار 
می کنند. چرا روشن فکران و چیزفهمان جامعه که گذار از حالت 
موجود به حالت مطلوب دغدغه ی اصلی شان در این مدت بوده 
نتوانستند »گفتمان« جمهوریت خواهی را از دایره ی خودشان 
بیرون کرده و پای آن را در روستاها و حومه های شهر بکشانند.

کم تر  در  دارند  قرار  مخالف  جبهه  در  که  آن هایی  مقابل  در 
از  آن ها  داشته اند.  مستقیم  رابطه  مردم  با  گذشته  دهه  دو  از 
ستیغ کوه پایه های بدخشان تا دشت های »بکوا« و »جنهدم« و 
جنگل های کنر و نورستان در میان مردم روایت خود را تبلیغ 
کردند. آن ها در پس کوپه های ِگل آلود روستاها، از منبر مساجد، 
خانه خانه  در  را  خودشان  روایت  کارگران  و  دهقان ها  زبان  از 
نام  وقتی  رو  همین  از  رسانیدند؛  پیکر  و  در  بی  خاِک  این 
»جمهوریت« را در بین روستاها و چند قدم دورتر از آن هوتل 
مجلل و کافه  های شیک فرنگی گونه ببرید؛ متهم به کفرگویی و 

تفسیق می شوید.

روشن فکران افغانستان و شکست در پیام بری
پساطالبانی  روشن فکر  حلقه ی  و  چیزفهم  نسل  چرا  است، 
نتوانستند گفتمان  زیاد  امکانات  نظر داشت  با در  در دو دهه 
»جمهوریت خواهی« را از پشت دیوارهای سمنتی و هیاهویی 
پروژه ای بیرون کرده و آن را به متن جامعه و روایت غالب و 
همه شمول در افغانستان بکشانند؟ این ها پرسش های فربهی اند 
که کار روشن فکران و نخبه گان علمی را در جامعه افغانستان را  

ابهام آمیز و شکست خورده می نمایانند.
نسل روشن فکرانی که از دل زدوبندهای سیاسی و جنگ های 
دورن گروهی و تنور خشونت قرن ۲۱ بیرون پرتاب شدند؛ تصویر 
کامل از وضعیت ندارند. تحلیل وضعیت  به صورت الیه به الیه 
نقطه  به  و سراسیمه گی  آشفته گی  زمان که  در  و چندوجهی 
غلیانش رسیده را برنمی تابند و از این رو وضعیت را »بداهت 
نمایی« کرده و به مشکالت دست وپا گیر، چندوجهی و پیچیده 
به پاسخ های سطحی و بی مایه متوسل می شوند. با این بیان، 
نسل فعلی و در دایره ی کوچک تر، نسل روشن فکران که نقش 
»پیامبران« را در جامعه دارند و جامعه را بر خطاهایش تذکر داده 
و راه صواب را نشان مردم می دهند و به عنوان تولیدگاه اندیشه 
و گفتمان در جامعه انسانی نگریسته می شوند؛ در وظیفه اش 
ناکام و نارسیده بوده است و یا به تعبیر »لئو فستینگر« آن ها 
را می شود »پیام بران« ناکام در جامعه لقب داد که نتوانستند 
نقش شان را به عنوان مهم ترین قشر روشن گر و مؤثر ادا نمایند. 
تنها در حلقه  روایت »جمهوریت خواهی« در دو دهه گذشته 

ابومسلم خراسانی

می دهند،  سر  »جمهوریت خواهی«  شعار  امروز  که  آن هایی 
و  کابل  کافه نشین های پس کوچه های  تا  گرفته  دوم  متفکر  از 
سیاسیون و چیزفهمان جامعه از دل دهقان کندزی،  کفاش 
قندهاری، بیوه ی بغالنی، مغاره نشین بامیانی، معتاد هلمندی، 
گداگر سرپلی و خانه های بی نان و دل های پریشان آگاه بوده اند؟ 
راه دور  از  نظاره گری  و  فیس بوکی  شعارهای  جز  به  گاهی  آیا 
کرده اند  نوا  و  بی نان  فقیِر  اکثریت  قشر  با  رابطه  برای  کاری 
که امروز جای همه تصمیم می گیرند. آیا نقش روشن فکر در 

راستای بهبود جامعه نیست؟ 
یکی از بزرگ ترین ویژه روشن  فکر ایستاده گی در برابر قدرت و 
رابطه او برای اصالح قدرت است. در این دو دهه گذشته چند 
روشن فکر افغانستانی به صورت جدی و پی گیر قدرت را برای 
خاصیت  نشود  نقد  قدرت  اگر  کرده اند؟  بررسی  و  نقد  اصالح 
فسادزایی دارد و به گند کشیده می شود؛ درست نظیر قدرت 
با روشن فکر. جان کالم  رابطه قدرت و ثروت  افغانستان و  در 
بوده در  اگر  و  نبوده  این است در نخست چنین روشن فکری 
و  نامشروع  پول های  و  فاسد  قدرت های  پیچ دار  چرخه های 

بادآورده گیر افتاده است. 
نسل  روشن گر  و  تحصل یافته  قشر  که  این  حرف  واپسین 
پساطالبان میدان را به حرف واگذار کرده اند؛ آن ها نتوانستند که 
نقش یک روشن فکر واقع گرا و عمل گرایانه را بازی کنند، آن ها 
نتوانستند که از چهاردیواری کافه  ها و از حلقه ی ودکا و قیلون 
بیرون رفته با مردم رابطه برقرار کنند. به یک کالم اگر بپذیریم 
که ما در افغانستان روشن فکر داریم، در کارش ناکام بوده و آن 
را می شود »پیام بران« ناکام و بی امت در روزگار کنونی لقب داد.
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